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Educația olimpică în 
contextul centenarului 

României Mari

Anul 2018 – anul în care Centenarul Marii 
Uniri a României a fost celebrat și în lumea 
spor tului olimpic prin multe acțiuni și acti-
vi  tăți atent îndrumate și coordonate de 
că tre Academia Olimpică Română prin 
de   par tamentul de specialitate din cadrul 
Co mitetul Olimpic și Sportiv Român. 

Cuvântul „unitate” a fost cel care ne-a în-
soțit pe parcursul acestui an, noi unindu-ne 
la Alba Iulia prin sport la tradiționalul Cros 
Național Olimpic, competiție organizată 
anual în luna olimpică, dedicată tuturor ce-
lor care iubesc mișcarea.

Deși s-au așternut 100 de ani peste România, 
valorile poporului nostru au rămas și astăzi 

actuale. Educația fizică și sportul reprezintă 
una dintre cele mai vechi forme de exer-
citare a acțiunii formative asupra unei per-
soane. Astfel, noi continuăm să promovăm 
prin Educația Olimpică, valori precum prie-
tenie, respect, excelență, mândrie națională 
și fair-play.

Dimensiunea socială a sportului are o im-
portanță deosebită, întrucât, prin partici-
parea la competiții, concursuri și alte eve-
nimente asemănătoare, se creează legături 
între copii ce pot dura mult timp, chiar și 
după ce aceste întreceri se termină. 

Sportul te învață să treci peste orice barieră 
legată de religie, gen, politică, rasă, aparte-
nență la o anumită clasă socială etc., spor-
tul te ajută să devii o persoană mai bună, 
să te ridici indiferent de câte ori ai căzut, pe 
scurt, te pregătește pentru viață.

Așa că, dragi iubitori ai sportului, vă invit să 
citiți în detaliu mărturiile, lucrările literare, 
să vă uitați la cele artistice și la fotografii – 
care spun mai mult decât cuvintele – pentru 
a vă convinge și singuri de frumusețea expe-
riențelor trăite de toți participanții la eveni-
mentele noastre. Vă doresc lectură plăcută!

 
Mihai COVALIU 

Preşedinte
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Olimpismul prezent 
în centenarul 

României

Dragi cititori, iată-ne ajunși la al 51-lea 
număr al Buletinului Informativ „Spirit 
Olimpic” al Academiei Olimpice Române, 
număr ce coincide cu anul sărbătoririi 
Centenarului Marii Uniri a României. 

Ne bucură fiecare pas înainte, făcut în efor-
turile de zi cu zi pentru reușita proiectelor 
propuse.

Răsplata noastră o reprezintă numărul 
tot mai mare de iubitori, participanți și 
susținători ai Mișcării Olimpice românești.

În an Centenar, ne propunem, o dată în 
plus, să transmitem un puternic mesaj de 
mândrie națională. Acțiunile noastre pro-
movează valori și principii în care credem și 
după care ne ghidăm.

Olimpismul românesc înseamnă tradiție, 
pasiune, respect, excelență, solidaritate, 
prietenie, mândrie națională.

Ne dorim și mai mulți participanți la acți-
unile sportive și culturale guvernate de 

spiritul olimpic, vector cu multiple valențe 
educative pentru o societate mai bună, mai 
sănătoasă.

Succes tuturor!

 
George BOROI 
Secretar General



ACTIVITATEA 
FILIALELOR A.O.R. 2018

Raportul de activitate al filialelor județene

Mesajul președintelui C.I.O.

Luna Olimpică la nivel național

Crosul Național „Ziua Olimpică” – Alba Iulia

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

Arad

Cupa „Fair-Play” a ajuns la cea de-a X-a 
ediție și a constat în competiții de fotbal, te-
nis de masă și badminton, atât la feminin, 
cât și la masculin. În luna iulie a avut loc, 
în premieră, meciul demonstrativ de beach 
handbal la Ghioroc. 

Argeș

În primul semestru al anului, filiala A.O.R. 
Argeș a desfășurat concursul de cultură 
olimpică „Spirite olimpice” pentru studenții 
anului I și II. Concursul a avut două faze: 
faza competițională pe bază de chestionar, 
cu 16 întrebări și patru variante de răspuns 
pentru fiecare întrebare și un colocviu 
interactiv privind precizarea argumentată 
a variantei corecte. S-a participat pe echipe 
mixte formate din două persoane, 16 echipe 
din anul I și 15 echipe din anul II.

Bistrița-Năsăud

În cadrul săptămânii sportului și a sănătății 
și sub sloganul „Hai la mișcare”, 150 de 
studenți și cadre didactice de la Universitatea 
din Oradea au participat la diferite forme de 
activitate fizică, în perioada 23-27 aprilie.

În vederea promovării Olimpismului și a 
ridicării gradului de cultură olimpică, în 
timpul săptămânii „Școala Altfel” au fost 
organizate în școlile din municipiul Bistrița 
activități având ca teme combaterea violen-
ței în sport, prevenirea, evaluarea și consi-
lierea antidrog și promovarea unui stil de 
viață sănătos.

Botoșani

În primul semestru al anului, filiala a desfă-
șurat fazele județene ale celor două concur-
suri naționale, cel de literatură și jurnalism 

sportiv „Un Condei numit Fair-play” și cel 
de arte plastice „Jocurile Olimpice în imagi-
nația copiilor”.

La competiția „Cupa Unirii” la șah, câștigă-
torii au primit materiale sportive, diplome 
și dulciuri.

În perioada 12-16 februarie, în cadrul pro-
iectului „Sharing the World”, a avut loc ac-
țiunea „Copiii cu Sindrom Down alături de 
Laurieni”. 

„Memorialul prof. Boris Minteanschi” a 
ajuns la ediția a VII–a și a reunit, în data 
de 30 martie, echipa de baschet a colegiu-
lui, foști și actuali elevi, precum și o parte 
din cadrele didactice care au format două 
echipe în meciul soldat cu aplauze la fiecare 
marcare. 

Revista „Sport Atlas” a participat la un con-
curs de reviste școlare pe județ și a obținut 
mențiune.

Promovând ideea de sănătate curată și 
inoculând spiritul de fair-play, s-au desfă-
șurat mai multe activități relaxante, îmbie-
toare la viață, la sănătate, energie, lucru de 
care avem nevoie zilnic și fără de care nu pu-
tem trăi sănătos. Activitatea a fost realizată 
în spirit de echipă, cu devotament față de 
manifestările sportive, artistice și culturale.

Brașov

S-au desfășurat etapele județene ale celor 
trei concursuri promovate de A.O.R.: con-
cursul sportiv-cultural-artistic „Pentatlon 
Olimpic Școlar pentru Mileniul III”, con-
cursul de arte plastice „Jocurile Olimpice 
în imaginația copiilor” și cel de literatură 
și jurnalism sportiv „Un Condei numit 
Fair-Play”.
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În luna mai s-a desfășurat la Universitatea 
„Transilvania” din Brașov o sesiune de 
comunicări științifice, în cadrul căreia au 
fost prezentate trei lucrări la secțiunea 
olimpică.

La sfârșitul anului s-a realizat încheierea 
unui acord de parteneriat și colaborare 
cu Clubul Copiilor din Râșnov și Școala 
Gimnazială nr. 1 „Gheorghe Crăciun” din 
Zărnești.

Brăila

Filiala A.O.R. Brăila a distribuit revista 
„Sportul Brăilean”, publicație ajunsă la 
numărul nouă, tuturor participanților la 
activitățile desfășurate de filială și de către 
Direcția Județeană pentru Sport și Tineret 
din județ.

În perioada 17 septembrie – 30 octombrie 
a avut loc la Brăila Programul „România 
în mișcare” – aniversarea Centenarului 
prin atletism, organizat de către Asociația 
Județeană de Atletism împreună cu A.O.R. 
și D.J.S.T. În cadrul aceluiași Program, în 
perioada 17 septembrie - 15 noiembrie,  
s-a desfășurat și o competiție de handbal 
pentru toți, dar și „Cupa Centenară” la tenis 
de masă.

La evenimentul „Campionii României” a 
fost invitată atleta Ana Maria Ioniță, par-
ticipantă la Jocurile Olimpice de la Rio de 
Janeiro din 2016. Data de desfășurare a 
fost 19 noiembrie, iar locația a fost Școala 
„Dimitrie Cantemir” din Brăila.

Cupa „Haka” la rugby tag mixt a avut loc la 
Liceul Tehnologic „Anghel Saligny”, la sfâr-
șit de noiembrie.

București

Etapa municipală a concursului de cultu-
ră olimpică „Cine știe Olimpism, câștigă!” 
s-a bucurat de o prezență numeroasă și a 

reprezentat un succes pentru toți elevii par-
ticipanți, care au fost răsplătiți cu premii. 

Cercul Olimpic din cadrul Liceului Greco-
Catolic „Timotei Cipariu” a organizat în luna 
februarie  festivalul „S-Rugby”, la care au 
participat 60 de elevi și 8 profesori. La sfâr-
șitul lunii martie, filiala A.O.R. București 
sector 1 a organizat concursul „Micul atlet” 
pe stadionul „Iolanda Balas Soter” (84 per-
soane) și concursul „Voinic prin sport” (140 
persoane). 

S-a desfășurat o masă rotundă cu tema 
„Rolul și necesitatea profesorului de edu-
cație fizică și sport în formarea sportului de 
mâine”. Au participat școlile generale și lice-
ele din sectorul 2 care au Cercuri Olimpice.

Simpozionul național „Cultura fizică, dome-
niul culturii universale” a fost organizat de 
Cercul Olimpic de la Școala Gimnazială nr. 
162 . 

Sesiunea de comunicări științifice „Pledoarie 
pentru Olimpism” a prilejuit ocazia de a îm-
părtăși colegilor și elevilor rolul activ, deo-
sebit pe care-l are A.O.R. în educarea tinerei 
generații, în spiritul valorilor umaniste ale 
Olimpismului: excelența, respectul, cinstea, 
fair-play-ul și onoarea.

Proiectul „Ziua Europeană a Sportului 
Școlar” s-a bucurat de o participare nu-
meroasă a elevilor din școlile și liceele din 
București. Colegiul Național „Gheorghe 
Șincai” a marcat acest eveniment prin 
concursuri de role, biciclete, dans aerobic, 
flashmob, badminton și tenis de masă.

Filiala A.O.R. București a desfășurat fazele 
pe sector și pe municipiu ale concursului 
de cultură olimpică „Cine știe Olimpism, 
câștigă!”. 

Pe data de 28 septembrie, filiala AOR 
București sector 6 a participat la European 
School Sport Day.
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În luna octombrie, la Școala Gimnazială 
nr. 197 a avut loc festivitatea de premiere a 
elevilor și a cadrelor didactice implicate în 
Programul educațional și cultural prilejuit 
de organizarea Jocurilor Olimpice pentru 
Tineret de la Buenos Aires. Menționăm 
faptul că Școala Gimnazială nr. 197 a 
fost singura unitate școlară din România 
participantă la program.

Filiala A.O.R. București sector 4 a oferit vo-
luntarilor săi, profesorilor de educație fizică 
și sport, membrilor Cercurilor Olimpice, 
oportunitatea de a participa la un interesant 
schimb de experiență privind eficientizarea 
și diversificarea acțiunilor organizate la ni-
vel de sector în vederea promovării idealu-
rilor cuprinse în Charta Olimpică.

Tot în luna octombrie, filiala A.O.R. 
București sector 5 a organizat un campionat 
de șah „Minte sănătoasă în corp sănătos”, ac-
tivitate desfășurată la Școala Gimnazială nr. 
127. Campionatul de handbal „Combaterea 

violenței verbale și non-verbale” a avut loc 
la nivelul școlilor generale și liceelor din 
sectorul 5. 

Competiția Best Flashmob 2018 din cadrul 
proiectului „Suntem tânăra generație” s-a 
desfășurat în a doua parte a anului și a dat 
ocazia liceenilor din București să se întreacă 
între ei. 

Acțiunea „Alegerea cea mai bună este spor-
tul, nu drogul!” din luna noiembrie a fost 
organizată de filiala A.O.R. București sector 
5 și a urmărit combaterea dopajului în sport 
și a drogurilor în rândul tineretului școlar. 
În cadrul aceleiași filiale s-a desfășurat un 
campionat de handbal la Școala Gimnazială 
„Mircea Sântimbreanu”, dar și un campio-
nat de șah, „Mens sana prin jocul de șah” 
adresat școlilor generale și liceelor, care a 
avut ca locație Școala Gimnazială nr. 150”. 
În data de 14 decembrie s-a organizat con-
cursul de desene „Simbolurile Olimpice” la 
Școala Gimnazială nr. 135.
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Buzău

La nivel județean s-a organizat concursul de 
arte plastice „Jocurile Olimpice în imagina-
ția copiilor” la pictură, desen și grafică.

În data de 25 februarie, un număr de 40 
de copii au participat la acțiunea „Rio 2016 
– încă o finală”, la Clubul Sportiv Școlar 
Buzău, care a reeditat finalele masculine 
de volei de la Jocurile Olimpice de la Rio 
de Janeiro din 2016. Astfel, Brazilia, Italia, 
Germania, S.U.A. și Rusia au fost repre-
zentate de copii de 10-11 ani care au des-
fășurat o competiție sportivă foarte spec-
taculoasă, dar și extrem de utilă pentru 
promovarea fair-play-ului, respectului față 
de adversar, colegi, arbitri și  spectatori. Cu 
gândul la Jocurile Olimpice din 2020 de 
la Tokyo, copiii au rostit împreună deviza 
care guvernează acest eveniment: „Discover 
tomorrow”. 

Proiectul educativ „Cercul Olimpic – o pun-
te spre prietenie, toleranță și fair-play” a 
ajuns la cea de-a VII-a ediție și a cuprins un 
concurs de promovare a Olimpismului și a 
valorilor acestuia prin activități sportive și 
prezentarea acestora în concursul intitulat 
„Toleranță, prietenie, fair-play”, editarea 
de materiale informative de diseminare a 
activităților, cât și acțiuni de monitorizare 
și evaluare. Proiectul s-a finalizat prin or-
ganizarea unei dezbateri - concurs în cadrul 
căreia au fost puse în discuție problemele 
lumii contemporane și rolul pe care elevii, 
cadrele didactice și autoritățile le au în re-
zolvarea acestora. 

Manifestarea „Săptămâna de acțiune îm-
potriva rasismului și discriminării prin 
sport” a cuprins activități sportive pentru 
elevii claselor primare și gimnaziale (60 de 
elevi), iar activitatea demonstrativă a fost 
organizată sub forma unui workshop și ate-
lier de desen cu tema „No Discrimination, 
No Racism!”. Toate creațiile elevilor au fost 
expuse în cadrul unei expoziții cu aceeași 

temă, care a fost vizitată de părinții și elevii 
din clasele gimnaziale.

Filiala a organizat și faza județeană a con-
cursului de cultură olimpică „Cine știe 
Olimpism, câștigă!”.

Două competiții sportive s-au organizat 
în luna septembrie, astfel: „Memorialul 
Constantin Zincă” la Cozieni și „Memorialul 
Constantin Vlad” la Cislău.

Săptămâna Europeană a Sportului a fost 
marcată în perioada 23-30 septembrie atât 
prin activități indoor comune copii – pă-
rinți, cât și prin activități destinate persoa-
nelor cu dizabilități în următoarele locații: 
Școala Gimnazială nr.7 din Buzău, Liceul 
Marghiloman, Școala Gimnazială nr. 1 
„Aviator Mircea T. Bădulescu” din Buzău, 
Școala Gimnazială Mânzălești.

Luna octombrie a fost cea în care s-au desfă-
șurat alte competiții sportive, astfel: „Sport 
și Olimpism” la Buzău, „Cupa Bozioru” la 
Zărnești, „Cupa handbalistului” la Beceni, 
„Sport, Sănătate și Olimpism” la Blăjani și 
Ziduri.

Pe data de 4 noiembrie, competiția „Sport, 
Cultură și Olimpism” a avut loc la Cozieni, 
iar o zi mai târziu, Măgura a fost gazda com-
petiției intitulate „Sport și Olimpism”.

Cercul Olimpic „Gladiatorii” de la Școala 
Gimnazială Ziduri a desfășurat pe data de 
8 noiembrie manifestarea „O săptămână de 
acțiune împotriva rasismului și discrimină-
rii în sport” prin care s-a urmărit combate-
rea influențelor negative de comportament 
ale copiilor și promovarea spiritului de echi-
pă, al toleranței și fair-play-ului, toate valori 
ale Olimpismului. Activitățile sportive s-au 
desfășurat sub forma unui turneu de fotbal 
pentru clasele primare (au participat 40 de 
elevi), iar activitatea demonstrativă a fost 
organizată sub forma unui workshop și ate-
liere de desen cu tema „No discrimination, 
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No rasism!”, la care au participat 20 de 
elevi.

Cercul Olimpic „Vasile Voiculescu” din ca-
drul Școlii Gimnaziale Pârscov a organizat o 
masă rotundă intitulată „Educarea tineretu-
lui în spirit olimpic”.

Cu ocazia Centenarului Marii Uniri a 
României s-au desfășurat activități în lunile 
octombrie și noiembrie și au constat în ate-
liere de creație, activități sportive și vizuali-
zare de materiale video cu temă istorică.

La Sala Sporturilor „Romeo Iamandi” din 
Buzău a avut loc cea mai așteptată com-
petiție pe disciplinele majorete și gimnastică 
amatori și semiprofesioniști din Balcani.

„Trofeul Balcanic Femi-Sport”, ediția 2018,  
s-a desfășurat în perioada 10-11 noiem-
brie și a avut la start un număr de 26 de 
echipe, cu circa 340 de sportivi amatori, din 
România și Bulgaria, pe disciplinele majo-
re te și gimnastică.

Sfârșitul lunii noiembrie a fost marcat la 
Buzău printr-un turneu național Special 
Olympics adresat copiilor cu dizabilitați, 
dar și prin competiția „Să facem mișcare” 
organizată la Pătârlagele.

Festivalul - concurs de tradiții și obiceiuri 
de Crăciun, dans și colinde intitulat „Iarna 
Buzoiană” a avut loc la sala de spectacole 
a Consiliului Județean Buzău în data de 15 
decembrie.

Caraș-Severin

Tabăra de matematică desfășurată la 
Bozovici de către A.O.R. Caraș-Severin a 
avut o zi dedicată sportului și Olimpismului. 
Membrii filialei au pregătit diferite jocuri 
dinamice și concursuri sportive sub generi-
cul „Olimpicii în mișcare”.

Filiala a organizat numeroase acțiuni și eve-
nimente la nivelul Cercurilor și Cluburilor 

Olimpice, printre care acțiunea „Și eu vreau 
să fiu campion”, care urmărește promova-
rea mișcării, depistarea și îndrumarea ele-
vilor talentați spre sportul de performanță, 
dar și întâlnirea cu campioni. Alt eveniment 
a fost „Mesajul meu antidrog”, un exemplu 
de bune practici în domeniul cooperării cu 
instituțiile reprezentative și o alternativă 
la consumul de droguri. Tinerii au fost in-
formați de efectele negative ale drogurilor. 
Acțiunea „Reșița în mișcare” a avut ca scop 
atragerea copiilor către sport, muzică și 
dans, dar s-a dorit și o pledoarie pentru a 
face mișcare pentru sănătate și a promova 
valorile olimpice.

Călărași

S-au înființat trei noi Cercuri Olimpice în 
cadrul unor Asociații Sportive.

În a doua parte a anului, A.O.R. Călărași 
a desfășurat două activități: una cu tema 
„Olimpismul în anul Centenarului”, la 
Tutrakan, în Bulgaria, la care au participat 
50 de profesori de educație fizică și sport 
din România și Bulgaria. A doua activitate 
a fost susținută la Școala Gimnazială nr.1 
Chiselet, cu prezentarea temei „Olimpismul 
antic versus Olimpismul modern”. 

Cluj

S-au organizat acțiuni culturale, sportive și 
artistice la Colegiul Național „O.Ghibu”.

Conferința „De la experiență la cercetare”, 
ediția 2018, organizată de A.O.R. Cluj, a cu-
prins 30 de lucrări prezentate în două secți-
uni: expunere orală și poster. Au participat 
și prezentat lucrări profesori din învăță-
mântul preuniversitar, studenți, masteranzi 
și doctoranzi de la Universități din Cluj și 
din țară. Lucrările vor fi publicate într-o cu-
legere cu două secțiuni.

În a doua parte a anului, la Școala 
Gimnazială din localitatea Răchițele s-a 
desfășurat Crosul „Ziua Olimpică”.
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Elevi de la Cercul Olimpic „Gabi Szabo” din 
cadrul Colegiului Național „George Coșbuc”  
au organizat activități cultural-sportive prin 
care au dorit să mențină viu mesajul olim-
pic de fair-play.

În perioada 12-21 decembrie s-a organizat 
Turneul blitz de volei și volei șezând pen-
tru persoane cu dizalibilăți. Au fost incluse 
momente culturale și artistice susținute de 
studenți artiști amatori ai facultății.

S-a organizat concursul pe clase „Olimpism 
la zi”, acordându-se diplome și medalii pen-
tru copii cu performanțe sportive și cunoș-
tințe olimpice.

Constanța

În perioada 5-6 mai, în stațiunea Mamaia, 
s-a desfășurat Acțiunea „Alerg 24 H Autism 
Marea Neagră” organizată de Centrul 
Psihologic „Marea Neagră” din Constanța. A 
participat și o echipă a Comitetului Olimpic 

și Sportiv Român formată din 30 de per-
soane: 10 sportivi de la Centrul Olimpic de 
Canotaj Năvodari (prof. Grijuc Marian), 10 
sportivi și părinți ai secției de scrimă de la 
C.S.S. 1 Constanța (prof. Marinescu Monica) 
și 10 studenți de la F.E.F.S. Constanța.

La încheierea celor 24 H de alergare, echi-
pa C.O.S.R. s-a clasat pe locul 17 din 40 de 
echipe participante.

Pe 11 decembrie, în stațiunea Mamaia s-a 
organizat Crosul „Gerilă” de către A.C.S. 
Trident Triathlon Team din Constanța. 
Filiala A.O.R. Constanța a oferit câștigăto-
rilor la cros premii constând în materiale cu 
însemnele olimpice: tricou, șapcă, breloc și 
insignă.

În cadrul proiectului local „Motoria Fest” la 
care au participat cadre didactice și studenți 
de la F.E.F.S. Constanța, în toate școlile în 
care au avut loc activități sportive s-au 
distribuit pliante A.O.R., li s-au prezentat 
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copiilor simbolurile olimpice și s-au făcut 
scurte prezentări despre Olimpism, idealu-
rile și valorile olimpice.

La nivelul F.E.F.S. Constanța au avut loc 
două întâlniri cu studenții, având ca temă: 
„Istoria Olimpismului și valorile olimpi-
ce constănțene”. Temele au fost susținu-
te de către directorul filialei, dar comple-
tate de prezența susținută a studenților 
participanți.

Covasna

În primul semestru, filiala A.O.R. Covasna 
a organizat un concurs de atletism 
„Culorile Olimpice, dar și competiția „Cupa 
Mărțișorului” la mai multe ramuri sportive. 

S-a desfășurat concursul sportiv-cultu-
ral-artistic „Pentatlon Olimpic Școlar pen-
tru Mileniul III”.

Filiala A.O.R. a constituit noi Cercuri 
Olimpice, profesorii de educație fizică și 
sport fiind instruiți privind promovarea va-
lorilor Olimpismului prin activități sportive.

Dolj

Lucrările participante la concursurile nați-
onale de arte plastice „Jocurile Olimpice în 
imaginația copiilor” și de literatură și jurna-
lism sportiv „Un Condei numit Fair-Play” 
au fost jurizate de către o comisie mixtă, în 
fiecare an numărul participanților craio veni 
fiind tot mai mare, iar calitatea lucrărilor 
din ce în ce mai bună.

Cea de-a X-a ediție a „Competiției Tinereții” 
a avut loc în data de 13 mai în Parcul 
„Nicolae Romanescu”, în cadrul căreia, cele 
12 licee participante, pe lângă abilitățile 
sportive,  și-au   pus în valoare cunoștințele 
despre Parcul „Nicolae Romanescu” și sem-
nele convenționale din orientare. 

Localitatea Călimănești a fost gazda a trei 
Școli de Vară pentru gimnastică aerobică, 

handbal și activitate multidisciplinară pen-
tru aproximativ 150 de copii. Pe parcursul 
celor două săptămâni, copiii s-au pregătit la 
disciplinele handbal și gimnastică aerobică, 
au desfășurat numeroase jocuri și concur-
suri și au efectuat vizite la obiectivele turis-
tice din zonă.

Competiția „Tinereții” a ajuns la ediția a 
XI-a și în perioada septembrie - decembrie 
s-au desfășurat întreceri la trei probe: cul-
tură generală, oratorie și dezbatere și proba 
artistică: secțiunea muzică, arte plastice și 
fotografie. Se derulează pe parcursul între-
gului an școlar 2018-2019 și constă în sus-
ținerea a 20 de probe la diferite discipline.

În perioada 7-9 decembrie s-a desfășurat 
„Festivalul de minihandbal Oltenia”, ediția 
a IV-a. Echipele au fost repartizate în patru 
grupe, astfel: două grupe de fete, o grupă de 
băieți și o grupă mixtă. Competiția s-a defă-
șurat în spiritul fair-play-ului , fără rezultat. 
Obiectivul principal a fost bucuria de a juca. 
Au participat 317 sportivi reprezentând 24 
de echipe din cadrul a 15 cluburi și asociații 
sportive.

Lunar s-au desfășurat activități de educație 
și prevenire a violenței în rândul tinerilor.

Galați

La Palatul Copiilor din oraș a avut loc faza 
județeană a concursului de arte plastice 
„Jocurile Olimpice în imaginația copiilor” și 
s-a urmărit conștientizarea echilibrului din-
tre corp, voință și minte, înțelegerea spiritu-
lui olimpic și încurajarea creațiilor artistice 
pe această temă.

Filiala a desfășurat și faza județeană a con-
cursului de literatură și jurnalism sportiv.

Activitatea sportivă „100 de metri în 100 
de ani” desfășurată în comuna Schela  a 
constat în parcurgerea în viteză a distanței 
de 100 de metri. Elevii au alergat câte doi 
în calificări, apoi cei calificați au susținut 
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împreună proba pentru stabilirea câștigăto-
rilor. Premiile au fost acordate celor care 
s-au clasat pe primele trei locuri, la mascu-
lin și feminin. Acțiunea a produs emulație 
în rândul elevilor, depășirea limitelor și sta-
bilirea unui raport foarte bun între aspectul 
educativ și cel sportiv.

Gorj

Lucrările câștigătoare la faza pe județ a con-
cursului de arte plastice „Jocurile Olimpice 
în imaginația copiilor” au fost premiate de 
către conducerea filialei  și trimise la faza 
națională la București.

Iași

În lunile martie, aprilie și mai, filiala A.O.R. 
a desfășurat acțiunea „Sanofil” care a cu-
prins activități sportive de loisir precum 
orientare turistică, gimnastică aerobică de 
întreținere și jogging. Organizatorilor care 
promovează un stil de viață sănătos li s-au 
alăturat 850 de elevi și studenți. Activitățile 
s-au desfășurat în Parcul Expoziției și 
Grădina Botanică.

Acțiunea „Și copiii pot fi salvatori!” din luna 
iunie a constat în activități de prim ajutor, 

noțiuni teoretice și practice, jocuri și ștafete 
la care au participat 60 de elevi.

Semimaratonul Iași a fost organizat în luna 
aprilie și a dispus de 40 de voluntari de la 
Cercuri Olimpice și Serviciul Voluntar de 
Ambulanță Iași.

Competiția intitulată „Familia sportivă” 
adresată atât copiilor, cât și părinților a 
adunat 150 de participanți de la 12 școli din 
Iași, care au primit tricouri cu însemnele 
olimpice, diplome și medalii de participare.

S-au organizat prelegeri, dezbateri în ca-
drul Cercurilor Olimpice școlare și univer-
sitare cu tema: „Olimpismul sub auspiciul 
Centenarului”. Cei prezenți au primit mate-
riale cu însemnele olimpice.

În cadrul proiectului „Sanofil” desfășurat 
de către filiala A.O.R. Iași, s-au continuat 
cursurile teoretice de informare olimpică 
și de sănătate pentru voluntari pentru toa-
te categoriile de vârstă. S-au organizat și 
cursuri de educație prin sănătate (prim aju-
tor) organizate în parteneriat cu Serviciul 
Voluntar de Ambulanță Iași.
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Maramureș

Au fost organizate acțiuni care să pro-
moveze Olimpismul și valorile olimpice: 
expoziții, concurs de desene, întâlniri cu 
personalități sportive din județ la Liceul 
„Anghel Saligny”, Școala „George Coșbuc”, 
L.P.S., C.S.M., C.S.S.2 din Baia Mare și 
C.S.S. Sighet.

Au fost premiați de către conducerea filialei 
A.O.R. Maramureș atleții veterani partici-
panți la Campionatul Național de Atletism 
- ediția 2018, cât și cei mai reprezentativi 
sportivi ai județului, primii zece dintre aceş-
tia primind cupe și diplome cu însemnele 
olimpice.

S-a participat la toate competițiile spor-
tive organizate de D.J.S.T. Maramureș, 
promovând valorile olimpice în rândul 
sportivilor.

S-a colaborat cu F.R.S.T. în vederea rea- 
lizării unor programe comune de atragere 
în activitatea sportivă și educativă a unui 
număr cât mai mare de participanți.

S-au organizat competiții la nivel școlar, un 
loc prioritar având ramurile sportive care 

au și început inițierea în școli: judo, lupte, 
oină, atletism și gimnastică și derularea 
antrenamentelor în școală și desfășurarea 
competițiilor.

Mureș

La concursul de cultură olimpică „Cine 
știe Olimpism, câștigă!” organizat de filiala 
A.O.R. au participat 50 de elevi din clase-
le X-XI. Concursul a ajuns la cea de-a III-a 
ediție.

S-au desfășurat fazele județene ale celor trei 
concursuri, lucrările câștigătoare fiind pre-
miate și trimise la faza națională.

În cadrul Cercului Olimpic de la Școala 
Gimnazială „Liviu Rebreanu” au avut loc 
diverse activități olimpice acoperind mai 
multe arii educative: literatură, arte plastice 
și sport.

În data de 26 aprilie, Caravana „Azi sunt 
profu’ tău de sport!” din județul Mureș a 
ajuns la Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” 
din Târgu Mureș. Îndrăgitul portar de fotbal 
Traian Bendorfean le-a împărtășit copiilor 
pasionați de sport câteva din secretele 
performanței. 



spirit olimpic   

22

Săptămâna „Școala Altfel” a cuprins patru 
zile de activități sportive intense, concreti-
zate prin competiții de fotbal, handbal, vo-
lei, baschet, atletism și șah.

Două sesiuni de referate au fost organiza-
te de către filială și anume, una denumită 
„Jocurile Olimpice”, organizată la Colegiul 
Național „Unirea” ajunsă la ediția a IV-a și 
alta intitulată „Olimpism și educație”, orga-
nizată la Liceul „Bolyai Farkas”.

Participanților le-a fost distribuită revista 
„Junior Sport”, în paginile căreia sunt reli-
efate valorile Olimpismului din perspectiva 
sportivilor de top ai României.

Concursul „Cine știe Olimpism, câștigă!” 
pentru clasele de liceu s-a desfășurat la 
Colegiul Vocațional Pedagogic din Târgu-
Mureș și a strâns un număr de 50 de elevi.

„Săptămâna Altfel” a fost marcată la gim-
naziu și prin organizarea concursului 

„Pentatlon Olimpic Școlar pentru Mileniu 
III”, fiind foarte apreciat de elevi și condu-
cerea școlii.

Sesiunile de referate „Jocurile Olimpice” 
și „Olimpism și educație” au fost destinate 
elevilor de liceu.

În luna noiembrie s-a organizat a doua 
ediție a concursului sportiv-cultural-artistic 
„Pentatlon Olimpic Școlar pentru Mileniul 
III”, în cadrul Școlii Gimnaziale „George 
Coșbuc” din Tărgu-Mureș, la care au 
participat 45 de elevi.

Olt

Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere 
Antidrog (C.P.E.C.A.) Olt a organizat con-
cursul național „Mesajul meu antidrog”, 
ediția a XV-a. Obiectivul principal a fost 
creșterea nivelului de informare, educare 
și conștientizare a populației școlare în ve-
derea interzicerii consumului de droguri, în 
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cadrul programelor școlare, extrașcolare și 
de petrecere a timpului liber. 

Tema concursului a fost „Pot altfel”, iar 
secțiunile de concurs care încurajează dez-
voltarea abilităților personale prin inter-
mediul cărora să se promoveze un mesaj 
antidrog au fost: eseu literar, film de scurt 
metraj, sport, arte vizuale (grafică, pictură, 
fotografie). 

Perioada de desfășurare a acestei ediții a 
fost 19 februarie - 5 iunie. La festivitatea de 
premiere, A.O.R. Olt  a înmânat premianți-
lor medalii „Olympic Day”, pliante C.O.S.R. 
– A.O.R., fanioane și brelocuri.

S-au înființat două noi Cercuri Olimpice, 
unul la Liceul Tehnologic Crimpoia și altul 
în cadrul Liceului Tehnologic Izvoarele.

Liceul cu Program Sportiv Slatina a sărbă-
torit, în data de 29 noiembrie, 100 de ani 
de la infăptuirea Marii Uniri. Acțiunea a 
avut loc în Sala Media și în holul cu trofeele 
elevilor și profesorilor din liceu. Cu această 
ocazie, filiala A.O.R. Olt a înmânat diplome 
și medalii elevilor și profesorilor premiați la 
competițiile naționale și internaționale.

În cadrul festivității de premiere a celor 
mai buni sportivi din județ, conducerea 
filialei A.O.R. Olt a fost invitată să înmâneze 
laureaților diplome, fanioane, medalii și 
tricouri.

În data de 12 decembrie a fost inaugurată 
cea mai nouă sală de spectacole din Slatina, 
cea a Palatului Copiilor „Adrian Băran”, 
cu o festivitate de premiere a olimpicilor 
olteni și a profesorilor îndrumători. Filiala 
A.O.R. Olt a fost premiată cu o diplomă de 
excelență pentru întreaga activitate depusă 
pe parcursul  anului 2018.

„Festivalul obiceiurilor  și tradițiilor crești-
ne românești” este un eveniment cu o tradi-
ție de 15 ani, organizat de profesori de la trei 
școli din Slatina cu sprijinul unor instituții 

de cultură din județ și al Episcopiei. A  avut 
loc la Colegiul „Radu Greuceanu”. Sute de 
copii au urcat pe scenă să-și arate talentul 
și să demonstreze că ei sunt mesagerii va-
lorilor autentice. Concursul s-a desfășurat 
pe două secțiuni, cea de colinde și cea de 
tradiții populare. Copiii, însoțiți de dascălii 
lor au pregătit din timp momentul artistic 
prezentat în cadrul festivalului și au fost re-
compensați cu diplome, medalii și premii în 
bani.

„Cupa Rotary” la șah – ediția 2018 s-a des-
fășurat la Școala „Ștefan Protopopescu”, 
câștigătorii primind premii în bani, iar re-
prezentanții A.O.R. Olt au oferit diplome, 
medalii și tricouri.

Concursul „Slatina. Acasă la Eugen Ionescu” 
și-a desemnat câștigătorii în prezența ju-
riului de specialitate format din profesori 
și artiști din tot județul, reprezentanți ai 
Consiliului Local Slatina și reprezentantul 
A.O.R. Olt. Competiția a stârnit din nou in-
teresul a sute de copii care au studiat opera 
marelui dramaturg născut la Slatina.

Prahova

În prima parte a anului, s-a organizat o se-
siune de comunicări și referate la care au 
participat antrenori și profesori de edu-
cație fizică din școli și cluburi sportive din 
Ploiești și din județ.

Satu Mare

Filiala a organizat concursurile de pictură și 
de literatură la nivel județean, la fel și con-
cursul sportiv-cultural-artistic „Pentatlon 
Olimpic Școlar pentru Mileniul III”.

În perioada 23-30 septembrie s-a desfășurat 
„Cupa Europei” la fotbal, badminton, volei, 
handbal și baschet în cadrul Colegiului 
Național „Ioan Slavici” din Satu Mare. Au 
fost peste 100 de participanți.
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În lunile octombrie și noiembrie au avut loc 
și alte acțiuni, după cum urmează: „Cupa IT” 
la fotbal și informatică, „Cupa Prieteniei” la 
fotbal, „Cupa Centenarului” la volei fete, 
toate desfășurate la Colegiul Național „Ioan 
Slavici” din Satu Mare, acțiunea „Sportul 
- un stil de viață” în cadrul căreia s-au or-
ganizat jocuri de mișcare și s-au prezentat 
filmulețe demonstrative.

Cupa „Prietenele Moșului” la volei femi-
nin și acțiunea „Distracție, destindere prin 
sport” constând în ștafete s-au organizat în 
luna decembrie și au participat în jur de 100 
de elevi.

Sălaj

La nivelul Cercurilor Olimpice, A.O.R. 
Sălaj  a organizat concursul „Cine știe 
Olimpism, câștigă!”, întreceri la diferite ra-
muri sportive, unde s-a cultivat spriritul de 
fair-play, toleranță și cooperare în rândul 
participanților.

S-a desfășurat proiectul educațional „Olim-
pis mul – valori, spirit și principii”, care se 
dorește a se implementa la nivel regional. 
Au fost implicați elevi la concursurile de 
creație literară și de pictură, dar și pentru 
cel de creație de mascote olimpice din fie-
care Club Olimpic și școală participantă 
la proiect. Lansarea a avut loc la Liceul 
Pedagogic „Gheorghe Șincai” din Zalău pe 
data de 12 noiembrie. Prima activitate des-
fășurată în cadrul proiectului a fost o dez-
batere, masă rotundă cu tema „Olimpismul 
– Ideal, Principii și Valori”. Proiectul se va 
derula pe tot parcursul acestui an școlar și 
prin activitățile propuse vor fi promovate 
spiritul de fair-play, lupta împotriva vio-
lenței, a dopajului, obișnuințele de practi-
care a sportului în aer liber, tehnici de lucru 
în echipă și în condiții competitive, ghidați 
de valorile și principiile Olimpismului. 
Proiectul va exersa creativitatea, competivi- 
tatea în spirit olimpic, atitudinea deschisă, 
pozitivă, lărgirea orizontului de trăire, acți-
une și cunoaștere a elevilor implicați.

Acțiunea intitulată „Marșul pe bicicletă” s-a 
desfășurat pe bulevardul principal al orașu-
lui și au participat reprezentanți ai tuturor 
unităților implicate în proiect , care au reali-
zat și un FLASH MOB în care au format cer-
curi olimpice pe intonarea imnului olimpic, 
al Uniunii Europene și al Imnului de Stat. 
Au participat în jur de 150 de persoane și 
au fost distribuite materiale cu însemnele 
olimpice care transmit informații despre 
fenomenul olimpic și însemnele olimpice.

S-au înființat 62 de Cluburi Olimpice în 
unitățile de învățământ din județ. La Liceul 
Pedagogic „Gheorghe Șincai” a avut loc șe- 
din ța de lansare a acestui proiect la care au 
participat reprezentanți din fiecare unitate 
în care s-a înființat un Cerc Olimpic.

Cu ocazia „Zilei Sportului Școlar” pe data de 
1 noiembrie a avut loc și deschiderea festivă 
a „Olimpiadei Gimnaziilor”, la care și-au 
adus contribuția și Cluburile Olimpice din 
tot județul. Fiecare unitate de învățământ 
a realizat și o activitate cu specific olim-
pic. S-au realizat 75 de activități în 48 de 
unități cu  65 de cadre didactice și 1645 de 
participanți.

Suceava

S-a organizat Conferința Științifică Inter-
na țională Studențească „Știința și arta 
mișcării” cu 30 de lucrări participante din 
România și Republica Moldova, pe data de 
11 mai.

„Cupa Bobocilor USV” la volei a avut loc în 
luna noiembrie și  este o competiție aflată la 
prima ediție, reunind la start un număr de 
șapte echipe, formate doar din studenți din 
anul I, precum și un număr mare de specta-
tori. Tot în luna noiembrie s-a organizat și 
competiția de baschet „Streetball USV”. 

Organizarea „Cupei USV” la Touchball a 
ajuns la cea de-a patra ediție și este primită 
cu entuziasm în fiecare an, jocul fiind creat 
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și dezvoltat 100% la Universitatea „Ștefan 
cel Mare” din Suceava.

Crosul Bobocilor USV din data de 1 noiem-
brie a adunat un număr considerabil de 
participanți din anul I, în ciuda frigului de 
afară.

Tulcea

Fazele județene ale celor două concursuri 
naționale au fost organziate  și de către fili-
ala A.O.R. Tulcea.

Cercurile Olimpice din școli au derulat o 
serie de activități organizate cu implicarea 
D.J.S.T. Tulcea, iar în mediul rural și cu im-
plicarea primăriilor.

Vaslui

Promovarea valorilor olimpice în rândul ti-
nerilor s-a realizat prin participarea la acți-
unile dedicate zilei de 2 mai „Ziua Națională 
a Tineretului”, la competiții de cros, street-
ball, beach volei și tenis de masă.

În parteneriat cu Asociația Județeană 
Sportul pentru Toți s-a organizat cea de-a 
XXXIV-a ediție a Festivalului Internațional 
de gimnastică și dans „Prietenia”, cu peste 
1000 de participanți din țară și străinătate.

Prin materialele documentare deținute de 
filială s-a realizat depistarea sportivilor 
care pot participa la Programul național 
„Campionii României”.

Vâlcea

În primul semestru al anului s-au înființat o 
serie întreagă de Cluburi și Cercuri Olimpice, 
purtând numele unor personalități născute 
în localitățile respective.

A.O.R. Vâlcea a desfășurat Simpozionul 
interjudețean sub genericul „Sportivi, 
profesori și antrenori vâlceni pe meri-
dianele lumii” la începutul lunii iunie la 
Horezu, în cadrul Bibliotecii „Constantin 
Brâncoveanu”. Prin aceste manifestări 
cultural-sportive și olimpice se urmărește 
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promovarea Olimpismului, a valorilor și 
principiilor de cultură și educație olimpică. 

S-au înființat o serie de Cluburi Olimpice, 
astfel: Clubul Olimpic „Marin Trincă”, 
Clubul Olimpic „Iovan Iulian”, Clubul 
Olimpic „Profesor Vartolomeu Todeci” în 
Comuna Vaideeni, Clubul Olimpic „Profesor 
Carmen Farcaș”, Clubul Olimpic din cadrul 
Clubului Sportiv Școlar, Clubul Olimpic 
„Gheorghe Oprițescu”.

A avut loc prima ediție a „Festivalului 
Sportului Rural” din județul Vâlcea la care 
participanții au concurat la probele de re-
zistență, viteză, aruncarea greutății, sări-
tura în lungime, handbal și fotbal. Gazda 
acestui eveniment a fost comuna Pietrari.

În luna noiembrie, s-a desfășurat în Sala 
Mare de conferințe a Bibliotecii Județene 
„Antim Ivireanul” din Râmnicu Vâlcea, 
simpozionul cu tema „Retrăiri istorice, 
sportive din secolulul XX”. 

Toate acțiunile și manifestările inițiate și 
organizate de către filiala A.O.R. au fost 
mediatizate și înainte de desfășurare de că-
tre presa scrisă și audiovizuală din județul 
Vâlcea.

Vrancea

Săptamâna Olimpică vrânceană a fost orga-
nizată în Municipiul Adjud, în perioada 25 
mai – 1 iunie. Au fost invitați să participe 
toți iubitorii sportului cu vârste cuprinse 
între 5-50 de ani. Activitățile sportive des-
fășurate au fost din aria mai multor ramuri 
sportive (fotbal, handbal și atletism). De-a 
lungul întregii săptămâni au participat 
aproximativ 600 de persoane la toate activi-
tățile desfășurate.

Pe data de 21 decembrie a avut loc la Pufești 
cea de-a VI-a ediție a concursului de șah 
„Cupa Sărbătorilor de Iarnă”. Au participat 
elevi de la școlile din comuna Pufești, din 
Adjud și de la Clubul de Șah „Paloda” din 
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Comuna Garoafa, iar un grup de 12 elevi a 
venit de la Școala Barcea din Galați. Premiile 
au constat în diplome, medalii, cupe, ceasuri 
înscripționate cu sigla competiției, dulciuri 
de la dezvoltatorul parcului fotovoltaic din 
comună, șepci și brelocuri din partea filialei 

A.O.R. Vrancea, pixuri și diplome din par-
tea Gal Siretul Verde. Fiecare participant a 
purtat o piesă vestimentară tradițională sau 
un însemn național, pentru a marca Anul 
Centenar al României.
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Mesajul președintelui 
Comitetului Internațional Olimpic

Dragi prieteni, 

De  „Ziua Olimpică” ne amintim de Mișcarea 
Olimpică modernă. Ceea ce contează cel mai 
mult astăzi este legat de sport și de bucuria 
pe care el ne-o aduce tuturor.

Sportul este universal și de aceea „Ziua 
Olimpică” reprezintă momentul în care ne 
reamintim faptul că Sportul trebuie să fie 
omniprezent și practicat de toți, fără excep-
ție: fete și băieți, bărbați și femei, tineri și 
vârstnici, indiferent de abilități.

Sportul îi reunește pe oameni. Vă încurajez 
pe toți să vă implicați în sport și să împăr-
tășiți bucuria practicării lui. Îndemnați-vă 
familiile și motivați-vă prietenii să vi se 
alăture și să facă sport, să devină parte din 
viața lor.

Împreună putem face diferența. Alăturându-
vă celebrării „Zilei Olimpice”, veți juca un 
rol important în diseminarea spiritului 
olimpic în întreaga lume.

Vă mulțumesc pentru tot ce întreprindeți 
pentru promovarea sportului în propria 
comunitate!

Să aveți o Zi Olimpică minunată!*

Thomas BACH 
Președinte

* Mesaj transmis de C.I.O. pentru a fi citit la toate cro-
surile marcând „Ziua Olimpică” – 23 iunie, 2018
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Luna Olimpică la nivel național

Activitățile de educație olimpică desfășurate 
în cadrul Lunii Olimpice la nivelul celor 48 
de filiale A.O.R. își urmăresc și își ating cu 
consecvență scopul nobil, acela de a impri-
ma Spiritul Olimpic în mentalitatea și ini-
mi le generațiilor tinere și nu numai.

Acestea s-au orientat cu precădere spre 
vizibilitate cât mai bună, participare cât mai 
numeroasă și preocupare susținută pentru 
cooptarea și cooperarea cu partenerii din 
teritoriu.

Bazându-se pe Direcțiile strategice de acți-
une și Planul anual de activitate A.O.R., ele 
au necesitat eforturi complexe din partea 
organizatorilor pentru găsirea celor mai 
eficiente soluții de transmitere a mesajului 
olimpic.

Cel mai important element ce se supune 
atenției cu privire la buna desfășurare a 
activităților de educație olimpică din toată 
țara, respectiv Crosurile „Ziua Olimpică”, 
a fost trimiterea materialelor cu însemnele 
olimpice printr-o firmă de curieriat  tuturor 
filialelor  A.O.R. Astfel, cele 48 de filiale au 
intrat la timp în posesia materialelor cu în-
semnele olimpice și au putut fi acordate atât 
participanților la manifestările sportive, cât 
și câștigătorilor.

Suntem mândri de faptul că programele de 
educație olimpică derulate de C.O.S.R. prin 
A.O.R. sunt recunoscute, felicitate și susți-
nute la nivelul Mișcării Olimpice de către 
C.I.O. prin Solidaritatea Olimpică. Acestea 
reprezintă o recunoaștere a valorilor pe care 
C.O.S.R. prin A.O.R. le reprezintă și le pro-
movează, reușind în fiecare an să le ducem 
la un nivel superior și să ținem pasul cu  
evoluția dinamică a lumii.

Educația olimpică a fost, este și va rămâne 
o misiune cu adevărat nobilă, un vector im-
portant de comunicare și promovare a spiri-
tului olimpic prezent în toate activitățile 

sportive, culturale și artistice realizate în 
cadrul Lunii Olimpice de către toate filialele 
județene ale A.O.R.

În cadrul  filialei A.O.R. Arad s-au desfă-
șurat Crosuri „Ziua Olimpică” în data de 29 
mai la Arad, Sebiș, Ineu, Lipova, Nădlac, 
Pecica și Vinga. Pe stadionul din orașul 
Chișineu-Criș s-a organizat Crosul „Ziua 
Olimpică” în data de 16 iunie, la care au par-
ticipat peste 100 de persoane. Parteneri au 
fost Inspectoratul Școlar Arad și Primăria 
din Chișineu – Criș.

Crosul „Ziua Olimpică” organizat de A.O.R. 
Argeș la Pitești, în Parcul Trivale, a strâns 
la start un număr de 256 de persoane, cu 
vârste cuprinse între 4 și 82 de ani, prove-
nind din Pitești, Găești și localitățile înve-
cinate. Evenimentul a avut loc în data de 9 
iunie. Au fost premiați câștigătorii clasați 
pe primele trei locuri la feminim și mascu-
lin, precum și cei mai tineri și mai vârstnici 
participanți – câte patru din fiecare catego-
rie. La înscriere, toți participanții au primit 
tricouri, iar după trecerea liniei de sosire 
au primit diplome de participare și meda-
lii „Olympic Day”.  Asociația Județeană 
Sportul pentru Toți a acordat premii câști-
gătorilor, iar organizarea tehnică a fost asi-
gurată de Direcția Județeană pentru Sport 
și Tineret Argeș și Asociația Județeană de 
Atletism Argeș.

În cadrul filialei A.O.R. Bihor, Crosul 
„Ziua Olimpică” a deschis activitățile din 
Săptămâna Olimpică și s-a desfășurat în 
data de 26 mai în Josenii Bârgăului, acti-
vitate la care au participat 250 de elevi de 
la Școala Gimnazială „Josenii Bârgăului”, 
Liceul „Radu Petrescu” din Prundu 
Bârgăului, Școala Gimnazială din Rusu 
Bârgăului și Școala Gimnazială Tureac. 
Crosul a fost organizat pe trei categorii: cla-
sele a III-a și a IV-a, clasele a V-a și a VI-a 
și clasele a VII-a și a VIII-a, atât la feminin, 
cât și la masculin. Ocupanții primelor cinci 
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locuri au fost premiați cu diplome, medalii, 
cărți, șepci, iar toți participanții au primit 
diplome, tricouri și medalii de participare.

Pe 12 iunie, la Liceul Tehnologic Lechința 
au avut loc activități sportive dedicate 
Săptămânii Olimpice, organizate de către 
Cercul Olimpic „Citius, Altius, Fortius”. 200 
de elevi au participat la întreceri de atletism 
și jocuri sportive. Au fost invitați reprezen-
tanți ai comunității locale și reprezentanți ai 
mass-mediei din județ care au popularizat 
evenimentele.

În județul Bistrița-Năsăud, Crosul Olim-
pic a deschis activitățile din Săptămâna 
Olimpică și s-a desfășurat în data de 26 
mai în Josenii Bârgăului, acțiune la care 
au participat 250 de elevi. În data de 12 iu-
nie, la Liceul Tehnologic Lechința, au avut 
loc activități sportive dedicate Săptămânii 
Olimpice. 200 de elevi au participat la în-
treceri de atletism și  jocuri sportive.

În școli au fost organizate activități având 
ca teme combaterea violenței în sport, 
prevenirea și evaluarea, consilierea antidrog 
și promovarea unui stil de viață sănătos.

„Ziua Olimpică” la Colegiul Național 
„A.T.Laurian” din Botoșani a avut loc 
în data de 19 iunie și a presupus activități 
sportive desfășurate cu și pentru personalul 
nedidactic la baschet, volei și șah. Pe 7 iu-
nie, la Șendriceni, la Liceul Tehnologic „Al.
Vlahuță” s-a derulat o activitate cu trei pro-
be: șah mixt individual, fotbal mixt (gim-
naziu și liceu) și cros. Toți cei prezenți au 
primit din partea filialei A.O.R. Botoșani 
materiale cu însemnele olimpice.

Crosul „Ziua Olimpică” a avut loc pe data 
de 14 iunie la Botoșani, în Parcul „Mihai 
Eminescu”.

La Răchiți, „Ziua Olimpică” a fost marcată 
pe data de 20 iunie și a fost organizată la 
Școala Gimnazială nr. 1.

Școala Gimnazială nr. 11 din Botoșani a 
sărbătorit „Ziua Olimpică”  în data de 7 
iunie, în cadrul căreia participanții au ju-
cat fotbal, rugby si au alergat. Câștigătorii 
au fost recompensați cu medalii, tricouri, 
diplome.

„Ziua Olimpică” a fost marcată la Liceul 
Tehnologic Special „Sfântul Stelian” din 
Botoșani prin jocuri în aer liber și minigolf, 
în data de 13 iunie.

Grupul Fun-Run Botoșani format din 25 de 
sportivi a alergat în data de 14 iunie. 

Pe 23 iunie a avut loc la Șirnea cea de-a 
XXXVI-a ediție a „Zilei Olimpice” organiza-
tă de către filiala A.O.R. Brașov.

Startul crosului „Ziua Olimpică” de la 
Șirnea s-a dat de la Monumentul Eroilor 
pe cinci categorii de vârstă. Sosirea a fost 
organizată pe Arena Olimpică, toți parti-
cipanții fiind premiați cu tricouri, diplome 
și medalii acordate de cei cinci campioni 
olimpici veniți să încurajeze, să susțină 
și să premieze tinerii participanți: Mihai 
Covaliu - campion olimpic la scrimă și pre-
ședintele C.O.S.R., Simona Tabără Amânar 
- campioană olimpică la gimnastică și di-
rectorul A.O.R., campioanele olimpice la 
atletism, Paula Ivan și Maricica Puică și 
Nicolae Juravschi - campion olimpic la ca-
noe și președintele Comitetului Olimpic din 
Republica Moldova.

La acțiunea denumită „Campionii 
României”, desfășurată de către filiala 
A.O.R. Brăila, Diana Mocanu, dubla cam-
pioană olimpică la natație, a fost invitată să 
interacționeze cu 170 de elevi de gimnaziu. 
Acest gen de acțiuni încurajează perfor-
manța sportivă și cunoașterea valorilor au-
tentice ale sportului.

Crosul „Ziua Olimpică” din data de 9 iunie 
a avut loc în Parcul Monument din Brăila la 
care au participat 250 de persoane și s-au 
acordat 26 de premii.
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În data de 12 iunie, Crosul „Satul Olimpic” 
s-a organizat în localitatea Victoria din 
județul Brăila, la Școala Gimnazială 
„Victoria”. Acesta reprezintă o „extensie” a 
Crosului „Ziua Olimpică” în mediul rural. 
Au participat 50 de copii și s-au acordat 10 
premii.

Competiții de fotbal și tetratlon la nivel pri-
mar, „Mens Sana in Corpore Sano”, au fost 
organizate cu scopul de a încuraja practica-
rea sporturilor olimpice, dar și de a forma 
o bază de selecție pentru viitorii campioni.

Întrecerea sportivă „Ziua Copilului” la bas-
chet a avut loc pe data de 29 iunie, la C.S. 
„Cuza Sport”, competiție la care au partici-
pat copii de gimnaziu.

Olimpiada de argumentare, dezbatere și 
gândire critică intitulată „Tinerii dezbat” a 
avut loc în cadrul „Lunii Olimpice” și a ur-
mărit promovarea fair-play-ului și a unei 
gândiri critice.

Peste 250 de participanți au fost pre-
zenți la Crosul „Ziua Olimpică” din Parcul 
Monument, în data de 9 iunie. S-au acor-
dat 26 de premii și au fost implicați în buna 
desfășurare a acțiunii 45 de voluntari. Trei 
zile mai târziu, a avut loc Crosul „Satul 
Olimpic”, în localitatea Victoria. Au fost 50 
de participanți, s-au acordat 10 premii și a 
fost nevoie de prezența a 10 voluntari.

Filiala  A.O.R. București a desfășurat 
„Cupa Cercurilor Olimpice” la fotbal pentru 
elevii claselor I-IV cu scopul de a populariza 
valorile olimpice și a educa comportamen-
tul elevilor. Au fost înscrise opt echipe la 
masculin și patru echipe la feminin. 

Crosul „Ziua Olimpică” a avut loc la 
București, pe data de 8 iunie, la care au par-
ticipat reprezentanți de la toate Cercurile 
Olimpice din cele 6 sectoare. 
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Activitatea „Minte sănătoasă într-un corp 
sănătos” a presupus o competiție de șah, or-
ganizată la Școala Gimnazială nr. 127.

La acțiunea „Combaterea violenței verbale 
și nonverbale” s-au întrecut elevi de gim-
naziu la handbal, toate acestea desfășurân-
du-se în cadrul Școlii Gimnaziale „Mircea 
Sântimbreanu”.

La Festivalul de S-Rugby organizat de către 
Cercul Olimpic de la Liceul Greco-Catolic 
„Timotei  Cipariu”, au participat 60 de elevi 
și 8 profesori.

În capitală s-au desfășurat  concursuri in-
titulate „Micul atlet” și „Voinic prin sport”.

În cadrul „Lunii Olimpice”, A.O.R. Buzău 
a desfășurat o serie de activități: Memorialul 
„Constantin Zincă” la Cozieni (54 de parti-
cipanți), Memorialul „Constantin Vlad” la 
Cislău (88 de participanți), acțiunea „Sport 
și Olimpism” la Pătârlagele (90 de parti-
cipanți) și Ziduri (60 de persoane), Cupa 
„Bozioru” la Bozioru (60 de persoane), 
Crosul Copiilor la Smeeni (76 de persoane), 

Crosul Bucuriei la Pârscov (89 de persoa-
ne), Luna Olimpică la Unguriu (54 de per-
soane), Săptămâna Olimpică la Patârlagele 
(78 de participanți).

Crosul „Ziua Olimpică” s-a desfășurat în 
data de 8 iunie la Buzău, cu șapte categorii 
de vârstă unde au participat 437 de persoa-
ne. Traseul parcurs a fost Bulevardul Nicolae 
Bălcescu – Parc Crâng Buzău. Mediatizarea 
s-a realizat prin expunerea de bannere în 
principalele parcuri, afișe, pliante, știri pe 
site-ul D.J.S.T. Buzău și mass-media locală. 
Festivitatea de premiere a avut loc în zona 
Obelisc din Parcul Crâng. Pe lângă premiile 
oferite de către C.O.S.R., prin A.O.R., cons-
tând în materiale cu însemnele olimpice, 
D.J.S.T. Buzău a oferit câștigătorilor meda-
lii personalizate, diplome, tricouri și trofee. 

Filiala A.O.R. Caraș-Severin  a desfă-
șurat competiția de tenis de masă „Paleta 
de argint”, la care au participat 70 de elevi 
care au primit diplome și cupe. Concursul 
„Să devenim campioni olimpici” a avut loc 
pe stadionul de atletism și au participat 
copii de la școlile din municipiul Reșița. 
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Echipe din mediul rural și urban au parti-
cipat la o competiție de rugby tag la Școala 
Gimnazială nr. 8 din Reșița, sub coordona-
rea Cercului Olimpic „Performanța”. Este 
o tradiție ca la sfârșitul fiecărui an școlar, 
Cercul Olimpic „Voința” din Bozovici să 
organizeze „Olimpiada” Liceului „Eftimie 
Murgu” la fotbal și handbal masculin și fe-
minin. Echipele aliniate la start au fost ani-
mate de dorința de a face mișcare în aer liber 
și de a concura alături de colegi și profesori.

Clubul „Olimpia” din Reșița a fost desem-
nat să organizeze și în acest an Crosul „Ziua 
Olimpică” în data de 7 iunie. Ajuns la cea 
de-a XIV-a ediție, crosul a reunit la start 
peste 600 de participanți din Reșița și din 
Cercurile Olimpice din Oravița, Anina, 
Caransebeș, Bocșa, Vălug, Răcăjdia, dar și 
din alte localități ale județului.

Crosul „Ziua Olimpică” organziat de A.O.R. 
Călărași a avut loc în data de 25 mai și au 
participat 300 de elevi din șase școli și trei 
licee.

A.O.R. Cluj  a desfășurat Crosul „Ziua 
Olimpică” la Cluj-Napoca. Acțiunile spor-
tive organizate au fost completate cu ac-
tivități cu caracter educativ și cultural. 
Cercul Olimpic „Gabi Szabo” de la Colegiul  
Național „George Coșbuc” a organziat ac-
tivitățile din cadrul „Olimpiadei Fair-Play 
2018”.  La Colegiul Național  „Octavian 
Ghibu” au avut loc concursuri de atletism și 
diferite activități artistice cu teme sportive. 

A 31-a ediție a Crosului „Ziua Olimpică” 
a fost organizată la Constanța de către fi-
liala A.O.R. Constanța și s-a bucurat 
de participarea a peste 300 de iubitori de 
mișcare. Startul a fost dat de Răzvan Florea, 
singurul medaliat olimpic din istoria 
natației masculine românești.

Traseul s-a întins pe distanța a 5 km, ast-
fel: Sala Sporturilor – Str. Mircea cel Bătrân 
– Bd. Mamaia  - Radio Constanța (linia de 
sosire).

Cu ocazia zilelor orașului Sfântul Gheorghe, 
filiala A.O.R. Covasna a desfășurat cea 
de-a XXVI-a ediție a Crosului „Gall Lajos” 
pentru toate categoriile de vârstă. În cadrul 
Lunii Olimpice, Crosul „Ziua Olimpică” s-a 
desfășurat în data de 31 mai, participând 
peste 300 de elevi de la Școala Gimnazială 
„Avram Iancu” și Liceul „Korosi Csoma 
Sandor” din județ. Materialele promoțio-
nale cu însemnele olimpice destinate câș-
tigătorilor au fost înmânate de către direc-
torii celor două școli menționate și de către 
primar. Câștigătorii au participat la „Ziua 
Olimpică” de la Șirnea din data de 23  iunie.

În perioada 1 – 2 iunie s-a desfășurat în 
centrul Municipiului Craiova  acțiunea 
„Bucurie în mișcare”. Evenimentul central 
al acțiunii a fost Crosul „Ziua Olimpică”. Pe 
parcursul celor două zile de mișcare, parti-
cipanții au avut posibilitatea de a interacți-
ona în cadrul a opt zone diferite de activi-
tăți, de la fotbal, baschet, handbal, volei, tir 
cu arcul, escaladă, fitness – aerobic, tenis, 
dans, karate, badminton, la demonstrații de 
măiestrie și alte activități de timp liber.

Craiova a fost gazda Crosului „Ziua 
Olimpică” organizat de A.O.R. Dolj în data 
de 2 iunie, cros care a cuprins patru curse, 
acestea purtând nume de sportive craiove-
ne participante la Jocuri Olimpice și anu-
me: Cursa „Cristiana Cojocaru” – 6.000 
m, Cursa „Claudia Iovan Ștef” – Cursa fa-
miliilor, Cursa „Mihaela Neacșu” – Cursa 
Copiilor și Cursa „Petra Văidean Iacob” – 
Cursa Fun – 1.500 m. Startul a fost dat de 
cele patru sportive, care au realizat și pre-
mierea câștigătorilor. 

Participanții la eveniment au fost încântați 
de demonstrațiile de fitness - aerobic, dans 
și arte marțiale susținute de instructori și 
reprezentanți ai cluburilor locale. Două pa-
nouri de escaladă au fost punctul de atracție 
pentru cei mici. 

Voluntari din cadrul Palatului Copiilor, 
Liceului de Arte „Marin Sorescu” și 
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Asociației „Little People” au atras în cadrul 
atelierelor de desen și creație un număr 
mare de copii.

Surpriza zilei de 1 iunie a fost reprezenta-
tă de întâlnirea cu reprezentantele echipei 
de handbal Sport Club Municipal Craiova, 
echipa câștigătoare a trofeului Cupei EHF. 
Pe schema festivalului „Bucurie în mișcare”, 
sportivele au prezentat trofeul câștigat și au 
interacționat cu publicul.

Pe 20 mai, în Sala Polivalentă din Craiova, 
în fața a peste 2.000 de elevi, liceele s-au 
întrecut în probe de ștafetă, trasul frânghi-
ei, concurs de majorete și duelul galeriilor. 
Festivitatea de premiere a câștigătorilor a 
avut loc în data de 4 iunie, la Sala Albastră 
a Universității din Craiova. Liceul „Voltaire” 
din Craiova a fost desemnat câștigător pen-
tru a doua oară consecutiv.

Fie că s-a numit teatru, oratorie, dezba-
tere, cultură generală, sport, descoperă 
Craiova, întrecerea a fost un  prilej pentru 
ca „Familia Competiției Tinereții”  să devi-
nă din ce în ce mai unită și mai solidă.  Cu 
fiecare ediție care se termină, cel mai mare 
câștig este că elevii și profesorii care i-au 
pregătit simt deja că fac parte dintr-o mare 
familie – „Familia Competiției Tinereții”.

Concursul sportiv-cultural-artistic „Penta-
tlon Olimpic Școlar pentru Mileniul III” s-a 
desfășurat în data de 5 iunie, la Centrul de 
Detenție pentru Minori și Tineri din Craiova 
și a fost organizat pe două categorii de vâr-
stă (11-14 ani și 15-18 ani, atât la feminin, 
cât și la masculin).

Cupa „Henri Coandă” a avut loc în localita-
tea Perișor, două zile mai târziu, și a reunit 
elevi de la patru unități școlare din mediul 
rural. Elevii s-au întrecut la următoarele 
discipline sportive: fotbal, volei și atletism.

Crosul „Ziua Olimpică” din data de 9 iu-
nie s-a desfășurat pe Faleza Inferioară a 
Dunării de către filiala A.O.R. Galați și au 

participat 300 de persoane. Primul start a 
fost pentru persoanele cu dizabilități, apoi 
pe categorii de vârstă, copiii făcând deliciul 
privitorilor în încercarea lor de a ajunge cât 
mai repede la linia de sosire.

Pe 11 iunie în localitatea Independența s-au 
organizat activități culturale și sportive cu 
tematică olimpică cu elevii din clasele pri-
mare. Copiii au fost bucuroși să participe la 
întrecerile sportive și să poarte echipament 
inscripționat cu însemnele olimpice.

La Școala Gimnazială „Prof.Emil 
Panaitescu” din Cudalbi, pe data de 12 iunie, 
s-a desfășurat activitatea intitulată „Traseul 
Olimpic”. La activitate au luat parte peste 
100 de copii, care au avut de parcurs contra 
cronometru un traseu cu obstacole.

În data de 13 iunie, la Liceul Tehnologic 
„H.P.Bengescu” din comuna Ivești a avut 
loc  concursul sportiv-cultural-artistic 
„Pentatlon Olimpic Școlar pentru Mileniul 
III”. S-au organizat și ateliere de lucru pen-
tru confecționarea unor postere și realizarea 
unor desene, picturi cu tematică adecvată 
vârstei elevilor, cât și organizarea unei ex-
poziții de desene și picturi realizate de elevi.

Tot pe 13 iunie, acțiunea „Olimpicii 
Comunei Corod” a cuprins demostrații de 
jocuri sportive, întreceri sportive și un curs 
de informare olimpică pentru micuții elevi.

Orașul Turceni din județul Gorj a fost gaz-
da celei de-a cincea ediții a Crosului „Ziua 
Olimpică”. În cadrul crosului, filiala A.O.R. 
Gorj a premiat primele trei locuri la femi-
nin și masculin pe categorii de vârstă.

Miercurea Ciuc a fost gazda Crosului 
„Ziua Olimpică” organizat de către A.O.R. 
Harghita în data de 23 iunie, unde au par-
ticipat în jur de 200 de persoane.

Crosul „Ziua Olimpică” a fost organizat de 
către filiala A.O.R. Ialomița în două loca-
ții din județ, în data de 22 iunie la Urziceni, 



spirit olimpic   

35



spirit olimpic   

36

la care au participat 250 de persoane și altul 
la Slobozia cu o participare de 400 de per-
soane. Au fost prezenți primarul, inspecto-
rul școlar de educație fizică din județ, di-
rectorul Direcției Județene pentru Sport și 
Tineret Ialomița, atleta Ghidu Tudorița și 
toți profesorii de educație fizică și sport din 
Centrul metodic din Urziceni și Slobozia.

Crosul „Ziua Olimpică” organizat de către 
filiala A.O.R. Iași pe data de 2 iunie, a avut 
loc în comuna Miroslava și au participat 200 
de persoane, câștigătorii primind ca premii, 
materiale sportive și materiale cu însem-
nele olimpice. Alt Cros „Ziua Olimpică” a 
avut loc în comuna Românești în data de 
20 iunie și au participat 150 de persoane de 
toate vârstele. S-au mai desfășurat dansuri 
populare, demonstrații de aerobic și speed 
stacks.

Din cadrul Proiectului „Ne împrietenim 
prin joc”, s-a desfășurat acțiunea „Jocurile 
copilăriei” privind integrarea copiilor cu ce-
rințe educaționale speciale (C.E.S.) în școli. 
Au fost prezenți 30 de copii care au primit 
tricouri cu însemnele olimpice, diplome de 
participare și medalii.

Filiala A.O.R. Ilfov a organizat o serie de 
activități sportive, culturale și educative 
reunite sub titulatura „Luna Olimpică”. În 
perioada 23-28 mai a avut loc „Caravana 
Fair-Play”, având ca scop promovarea valo-
rilor Olimpismului, în care au fost implicate 
următoarele unități de învățământ: Liceul 
cu Program Sportiv din Clinceni, Liceul 
Teoretic „Traian Lalescu” din Brănești, 
Liceul Teoretic „Al. Rosetti” din Vidra, 
Liceul Teoretic „Ioan Petruș” din Otopeni și 
Liceul Teoretic din Periș. 

Pe data de 31 mai, filiala A.O.R. Ilfov și 
Inspectoratul Școlar Ilfov, în parteneri-
at cu Școala Gimnazială nr.1 Grădiștea au 
organizat Crosul „Ziua Olimpică”, care a 
strâns 150 de participanți. Evenimentul a 
reprezentat un îndemn pentru toți concu-
renții indiferent de vârstă, sex sau abilități 

sportive, să descopere semnificația sportu-
lui și a valorilor lui.

„Cupa Antidrog” ediția 2018 din data de 1 
iunie a avut loc la Liceul cu Program Sportiv 
din Clinceni. 

În perioada 26 mai – 9 iunie s-au desfășu-
rat competiții de rugby mixt, minihandbal 
mixt, handbal fete și băieți la gimnaziu și 
fotbal băieți la gimnaziu.

Crosul „Ziua Olimpică”  desfășurat de 
A.O.R.  Maramureș în data de 31 mai 
la Seini a debutat cu parada sportivilor și a 
adunat la start peste 1.000 de copii, tineri, 
adulți, foști sportivi, campioni și viitori 
campioni. Cu acestă ocazie au fost premiați 
și cei mai buni sportivi ai orașului Seini. 
La eveniment au participat copii și tineri 
din localitățile învecinate: Cicârlău, Tăuții 
Măgherăuș, Ilba, Baia Mare. A urmat un 
concurs de majorete la care au participat 
peste 250 de copii. Televiziunea locală a 
transmis evenimentul.

Crosul „Ziua Olimpică” de la Cavnic și 
Bârsana a avut peste 300 de participanți. 
Acțiunea „Ora de atletism” a avut loc la 
Liceul cu Program Sportiv din Baia Mare și 
au participat elevi din clasa a II-a.

Crosul „Ziua Olimpică” de la Remetea 
Chioarului din data de 9 iunie a fost un ade-
vărat festival sătesc cu peste 150 de parti-
cipanți. Au avut loc demostrații sportive la 
oină, baschet, fotbal. Copii din grădinițe au 
participat la un concurs de desene pe asfalt 
cu tema Culorile Cercurilor Olimpice. 

La nivelul claselor de liceu de la L.P.S. Baia 
Mare s-a desfășurat Simpozionul cu tema 
„România la Jocurile Olimpice”. 

În data de 23 iunie, filiala A.O.R. Mureș a 
sărbătorit Crosul „Ziua Olimpică” la Sovata, 
importantă stațiune balneo-climaterică din 
județul Mureș. Nu întâmplător s-a ales ca 
locație Sovata, deoarece acolo își desfășoară 



spirit olimpic   

37

activitatea profesională fostul atlet și actual 
profesor de educație fizică și sport – Soos 
Levente, participant la Jocurile Olimpice 
de la Barcelona, un personaj foarte activ și 
un voluntar foarte implicat în organizarea 
activităților sportive. Crosul s-a desfășu-
rat pe distanța de 3 km în centrul stațiunii. 
Principalul adversar cu care toți cei prezenți 
la cros s-au împrietenit pe parcurs a fost 
vremea ploioasă, căreia au încercat să-i facă 
față. Primăria orașului a acordat premii tu-
turor câștigătorilor, alături de premiile cu 
însemnele olimpice oferite de filiala A.O.R. 

Filiala A.O.R. Olt a organizat Crosul „Ziua 
Olimpică” la Balș în Parcul Central, la data 
de 13 iunie, manifestare de amploare des-
chisă tuturor persoanelor interesate de 
mișcare în aer liber și atașate valorilor olim-
pice, pe un traseu de aproximativ 2,5 km. 
Premiile cu constat în materiale sportive 
și ceasuri, toate oferite de către sponsorii 
crosului.

În data de 24 mai, filiala A.O.R. Prahova 
a desfășurat la Sinaia „Festivalul Olimpic” 
la care s-au întrecut la baschet, volei, hand-
bal, atletism și tenis de masă elevi din șco-
lile din Sinaia, Bușteni, Azuga și Comarnic. 
La Clubul Copiilor de la Slănic Prahova a 
avut loc în data de 30 mai acțiunea „Bucuria 
Copiilor” la care au participat 300 de copii 
de la 5 grădinițe, care s-au întrecut la diver-
se trasee aplicative. Crosul „Ziua Olimpică” 
din data de 6 iunie a avut loc în Parcul 
Tineretului din Ploiești, la care au participat 
250 de persoane cu vârste cuprinse între 5 
și 68 de ani. Au fost premiați cel mai tânăr 
și cel mai vârstnic participant. 

La Parcul Dendrologic din Carei,  filiala  
A.O.R. Satu Mare a desfășurat în data de 
12 iunie Crosul „Ziua Olimpică” la care au 
participat 250 de persoane. 

Cupa „Aliza” din satul Aliza a strâns un 
număr mare de participanți, având loc 



spirit olimpic   

38

competiții sportive, care s-au bazat pe spor-
tivitate, respect, fair-play și prietenie. 

Alte activități organizate de filială au fost: 
acțiunea „Prietenia Nordului” la atletism, 
șah, tenis de masă și fotbal; „Cupa 1 iunie”, 
Cupa „Prietenii Olimpismului” la fotbal; 
Cupa „Fotbal și matematică”; „Trofeul pi-
ticilor” la șah, fotbal, handbal și atletism, 
Cupa „Kolcsey Ferenc” la baschet.

Ziua Olimpică” la A.O.R. Sălaj a avut loc 
la Cercul Olimpic al Liceului Pedagogic din 
Zalău cu întreceri între clase la ansambluri 
sportive, piramide, trasul frânghiei, dansuri 
tematice, întreceri de viteză, jocuri de volei 
și baschet între elevi și profesori.

La „Cupa Văilor” ajunsă la cea de-a 50-a 
ediție, membrii Cercurilor Olimpice din 
școli au militat pentru cultivarea spiritului 
de fair-play în rândul galeriilor.

În data de 31 mai a avut loc în orașul Șimleul 
Silvaniei Crosul „Ziua Olimpică” pentru 
elevi, trecând linia de sosire peste 400 de 
concurenți. Primii 50 de elevi de la fiecare 
categorie au primit tricouri cu însemnele 
olimpice.

În data de 1 iunie, Putna a fost gazda Cro-
sului „Ziua Olimpică” desfășurat de A.O.R. 
Suceava, la care au participat 300 de 
persoane. Alte competiții organizate în 
pe rioa da 28 mai -  8 iunie au fost : Cupa 
USV la baschet, Cupa USV la Touchball și 
competiția de lupte „Brațul de fier al USV”.

În perioada 8-10 iunie, filiala A.O.R. Vaslui 
în parteneriat cu Asociția Județeană Sportul 
pentru Toți au desfășurat la Vaslui cea de-a 
XXXIV-a ediție a Festivalului Internațional 
de Gimnastică și Dans „Prietenia”, acțiune 
de anvergură cu peste 1.000 de participanți 
din țară și din străinătate.
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Crosul „Ziua Olimpică” din orașul Negrești 
din data de 24 mai s-a desfășurat cu spri-
jinul cadrelor didactice voluntare de la 
Cercul Olimpic „Inter”, Liceului Tehnologic 
„Nicolae Iorga” și a Poliției locale. Acesta a 
strâns la start 120 de liceeni. 

Alt Cros „Ziua Olimpică” a avut loc în Gră-
dina Publică din Bârlad, la care au fost im-
plicați Primăria, Poliția locală și profesorii 
de la C.S.S. Bârlad. 200 de elevi din Bârlad 
și comunele învecinate s-au bucurat de miș-
care în aer liber.

Pe data de 14 iunie, alt Cros „Ziua Olimpică” 
a avut loc în Comuna Codăești. Au partici-
pat copii și profesori deschiși spre mișcare.

Ziua de 1 iunie a fost o zi de sărbătoare 
pentru cei 400 de copii tulceni prezenți la 
Crosul „Ziua Olimpică” organizat de A.O.R. 
Tulcea.

Crosul „Ziua Olimpică” organizat la Drăgă-
șani de A.O.R. Vâlcea a fost un real suc-
ces, atât presa scrisă, cât și cea audiovizuală 
fiind prezente la eveniment. 



Crosul Național „Ziua Olimpică” -  Alba Iulia



CINE:
C.O.S.R. prin A.O.R. cu sprijinul 
A.O.R. filiala Alba, în parteneriat 
cu Consiliul Județean Alba, 
Inspectoratul Școlar Județean Alba 
și Direcția Județeană pentru Sport și 
Tineret Alba.

CE:
Competiție sportivă dedicată tuturor 
iubitorilor de mișcare

CÂND:
6 iunie

UNDE:
Alba Iulia

REZULTATE:
Peste 900 de participanți înscriși la 
următoarele categorii de vârstă: 6-8 
ani, 9-11 ani, 12-14 ani, 15-19 ani și 
Open +20 ani, atât la feminin, cât și 
la masculin.
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Crosul Național „Ziua Olimpică” -  Alba Iulia

În fiecare an, în perioada 23 mai - 23 iu-
nie, Comitetul Olimpic și Sportiv Român 
(C.O.S.R.), prin Academia Olimpică 
Română (A.O.R.), susține „Luna Olimpică” 
la nivelul celor 48 de filiale județene care 
desfășoară activități cu rolul de a celebra 
„Ziua Olimpică”. Obiectivele propuse pen-
tru activitățile derulate în cadrul „Lunii 
Olimpice” sunt: promovarea valorilor, prin-
cipiilor și idealurilor olimpice, atragerea 
unui număr cât mai mare de practicanți ai 
exercițiului fizic și sublinierea semnificației 
pe care o au sportul și mișcarea.

Crosul Național „Ziua Olimpică” face par-
te din seria de activități sportive, educative 
și culturale reunite sub titulatura de „Luna 
Olimpică” și este sprijinit de către C.O.S.R., 
prin A.O.R. Acesta reprezintă pilonul prin-
cipal al manifestărilor de masă, însemnând 
un moment de bucurie prin mișcare în con-
știința iubitorilor de sport din întreaga țară.

În anul Centenarului României, Comitetul 
Executiv al C.O.S.R. a atribuit Municipiului 

Alba Iulia ediția din acest an a Crosului 
Național „Ziua Olimpică”.

Pentru prima dată în istoria orașului, eve-
nimentul a avut loc în data de 6 iunie și a 
fost deschis tuturor participanților iubitori 
de mișcare în aer liber.

Peste 900 de participanți au luat startul la 
competiția organizată de către C.O.S.R., prin 
A.O.R. și filiala A.O.R. Alba, în parteneriat 
cu Consiliul Județean Alba, Inspectoratul 
Școlar Județean Alba și Direcția Județeană 
pentru Sport și Tineret Alba. Startul s-a dat 
în fața Catedralei Reîntregirii Neamului și 
a fost la cinci categorii de vârstă, astfel: 6-8 
ani, 9-11 ani, 12-14 ani, 15-19 ani și Open 
+20 ani, atât la feminin, cât și la masculin.

La eveniment au fost prezenți Mihai Covaliu 
– președintele C.O.S.R., campion olimpic la 
sabie, Simona Tabără Amânar – multiplă 
medaliată olimpică la gimnastică, prezen-
tă pentru prima dată la Crosul Național în 
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calitate de director al A.O.R., dar și angajați 
ai C.O.S.R.

Înainte de start, mesajul președintelui 
Thomas Bach a fost citit de către președin-
tele C.O.S.R.

Spre bucuria celor prezenți, la categoria 
Open, președintele C.O.S.R. Mihai Covaliu 
a dorit să ia startul alături de ceilalți parti-
cipanți, fiind un minunat exemplu de impli-
care în sport și mișcare în aer liber.

Toți participanții la cros au primit la înscri-
ere, din partea C.O.S.R., tricouri „Olympic 
Day”, iar fiecare alergător care a trecut linia 
de sosire a primit câte o medalie „Olympic 
Day”, o diplomă de participare semnată 
de președintele Comitetului Internațional 
Olimpic, Thomas Bach, precum și apă plată 
pentru hidratare. Medaliile și diplomele de 
participare au fost oferite de către Simona 
Tabără Amânar alături de elevi de la Liceul 
Militar din Alba Iulia care au venit imbră-
cați în costume populare și în uniforme 
militare.

Căștigătorii primelor trei locuri de la fiecare 
categorie, atât la feminin, cât și la masculin 
au primit premii oferite de către C.O.S.R. 
constând în cupe, biciclete, trotinete, ste-
ppere, rachete de tenis și seturi de mingi de 
tenis. 

Sprijinirea bunei desfășurări a Crosului 
Național „Ziua Olimpică”, dar și a activi-
tăților derulate în cadrul „Lunii Olimpice” 
a devenit deja o tradiție pentru C.O.S.R. 
și A.O.R., încercându-se, în fiecare an, 
atragerea unui număr tot mai mare de par-
ticipanți la acțiunile organizate sub însem-
nele olimpice.

Crosul Național „Ziua Olimpică” reprezintă 
o șansă pentru cei prezenți să învețe mai 
multe despre Mișcarea Olimpică, o încura-
jare pentru implicarea în orice activitate 
sportivă, dar și o șansă de îmbunătățire a 
calității vieții, de a te simți mai bine, mai 
bucuros, mai puternic la orice vârstă.



„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 400 de copii, tineri și adulți 
din Șirnea și din localitățile vecine, 
precum Fundata, Zărnești, Râșnov, 
Poiana Mărului, Brașov, dar și din 
orașele Sfântul Gheorghe, Ozun, 
Bran sau București au participat la 
următoarele categorii de vârstă: 
7-10 ani; 11-14 ani; 15-18 ani; 
19-30 ani și peste 30 de ani.
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„Ziua Olimpică” la Șirnea

În perioada 22-23 iunie au avut loc la Șirnea, 
județul Brașov, crosul „Ziua Olimpică”, 
„Ștafeta culorilor olimpice”, precum și com-
petiția “Pentatlon Olimpic Școlar pentru 
Mileniul III”. Aceste manifestări tradițio-
nale au ajuns la cea de-a XXXVI–a ediție și 
sunt susținute de către Comitetul Olimpic 
și Sportiv Român (COSR), prin Academia 
Olimpică Română (AOR) filiala Brașov. 

Scopul principal îl reprezintă celebrarea 
„Zi lei Olimpice”, precum și a simbolurilor 
olimpice. C.O.S.R., prin A.O.R., a sprijinit 
și anul acesta filiala A.O.R. Brașov și s-a 
implicat în susținerea evenimentului de la 
Șirnea, alături de D.J.S.T. Brașov, Pri mă-
ria Comunei Fundata, Asociația Pro Șirnea 
- Fiii și prietenii Branului și Școala Gim na-
zială din Șirnea.

Programul evenimentului a cuprins urmă-
toarele activități: concursul sportiv-cultu-
ral-artistic „Pentatlon Olimpic Școlar pen-
tru Mileniul III”, velomaratonul Brașov 
- Șirnea (42 km), crosul „Ziua Olimpică”, 

ceremonialul olimpic (aprinderea flăcării 
olimpice, înălțarea drapelului în acordurile 
imnului olimpic și citirea mesajului preșe-
dintelui Comitetului Internațional Olimpic, 
domnul Thomas Bach). 

În ziua de 22 iunie, în cadrul concursului 
„Pentatlon Olimpic Școlar pentru Mileniul 
III”, probele sportive s-au desfășurat pe 
„Arena Olimpică”, iar proba teoretică și cea 
artistică au avut loc la Căminul Cultural. 

Au fost înscriși în competiție copii de la 
Școala Gimnazială din Șirnea, din Fundata, 
Liceul Teoretic  „M.I.Metianu” din Zărnești, 
Liceul Teoretic din Covasna, Școala Gim-
na zială „Tatrangi Sandor” din Ozun, C.S.S. 
Sfântul Gheorghe, C.S.S. Dinamo Râșnov, 
Școala Gimnazială „Avram Iancu” din 
Covasna, Școala Gimnazială nr. 1 „Gh. 
Cră ciun” din Brașov, Școala Gimnazială 
din Moeciu de Jos, Liceul „Sextil Pușcariu 
Bran” din Bran, Școala Gimnazială nr. 1 
„Poiana Mărului”. Acest concurs are la bază 
sloganul „Învinge-te pe tine însuți!”, motiv 
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pentru care rezultatele nu se ierarhizează 
într-un clasament. 

Crosul „Ziua Olimpică” din data de 23 iunie 
a adunat la start un număr de aproximativ 
400 de participanți. Acesta a fost structurat 
pe cinci categorii de vârstă: 7-10 ani, 11-14 
ani, 15-18 ani, 19-30 de ani și peste 30 de 
ani. Startul s-a dat la Monumentul Eroilor 
și sosirea a avut loc pe „Arena Olimpică”. 
Crosul s-a desfășurat cu sprijinul C.O.S.R., 
care a oferit pentru fiecare concurent un tri-
cou cu însemnele olimpice, o medalie și o 
diplomă de participare.

La eveniment au participat Mihai Covaliu 
- președintele C.O.S.R., George Boroi – se-
cretarul general al C.O.S.R., Simona Tabără 
Amânar – directorul A.O.R., campioane-
le olimpice la atletism Maricica Puică și 
Paula Ivan, reprezentanții Departamentului 
de Educație Olimpică Sport Școlar și 
Universitar (D.E.O.S.Ș.U.) din cadrul 
C.O.S.R., cât și angajați ai C.O.S.R.

La invitația președintelui C.O.S.R., a fost 
prezent și Nicolae Juravschi, președin-
tele Comitetului Olimpic din Republica 
Moldova, fost canoist de performanță, du-
blu medaliat cu aur la Seul 1988 și cu argint 
la Atlanta 1996, în echipa de canoe dublu, 
pentru a face un schimb de experiență pri-
vind activitățile de educație olimpică. Fiul 
acestuia, Marc Juravschi a alergat la cros, 
fiind înscris la categoria de vârstă 11-14 ani.

Mesajul președintelui Thomas Bach a fost 
citit de către Simona Tabără Amânar, direc-
torul Academiei Olimpice Române și multi-
plă medaliată olimpică la gimnastică.

Ocupanții primelor trei locuri la toate cele 
cinci categorii de vârstă (atât la feminin, cât 
și la masculin) au primit premii constând în 

rachete de tenis și seturi de mingi de tenis, 
seturi de badminton, seturi formate din tri-
cou și șort, șepci „Olympic Day”, mingi de 
volei, mingi de baschet, fanioane, insigne, 
brelocuri, pixuri și Buletine Informative 
„Spirit Olimpic”.

Premierea câștigătorilor care a avut loc la 
Căminul Cultural din Șirnea a fost reali-
zată de către Simona Tabără Amânar - di-
rector A.O.R., Maricica Puică – campioană 
olimpică, Paula Ivan – campioană olimpi-
că, Arthur Hoffmann – director onorific 
A.O.R. și Alexandra Dospinescu – director 
D.E.O.S.Ș.U.

C.O.S.R. a oferit celor 12 școli participante 
la crosul „Ziua Olimpică” câte o minge de 
fotbal și una de handbal, ca suport didactic 
pentru desfășurarea orelor de educație 
fizică și sport.

După ce toți concurenții au trecut linia de 
sosire, a avut loc o alergare pe distanța de 
30 m pe culoarele olimpice pentru toate ca-
tegoriile de vârstă.

Sosirea cicliștilor, care au străbătut cei 42 
de km (pe o ploaie torențială), a avut loc tot 
pe „Arena Olimpică”, fiind aplaudați de toți 
cei prezenți.

Programul artistic a fost asigurat de 
Ansamblul „Eftimos” din Brașov, de An-
sam blul folcloric „Astra  junior” din Săcele 
și de Ansamblul „Amadeus” din Zărnești, 
care au încântat atmosfera cu momentele 
fru moase oferite.

Evenimentul de la Șirnea a fost o reușită, ca 
în fiecare an, iar participanții la această ac-
țiune plină de originalitate, energie și bună 
dispoziție celebrează spiritul olimpic într-o 
atmosferă unică, relaxată și prietenoasă.



CONCURSURI 
TRADIȚIONALE

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”





 

  

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 executiv 
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 26 octombrie, Sala Amfiteatru din 
sediul Casei Olimpice a găzduit Gala 
laureaților a celei de-a XXVI-a ediții.

REZULTATE:
600 de lucrări calificate la faza 
națională din 109 de unităţi din 
învăţământul preuniversitar – şcoli 
primare şi gimnaziale, licee şi colegii 
provenite din Municipiul București și 
alte 21 de județe.
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Concursul național de arte plastice 
„Jocurile Olimpice în imaginația copiilor”

Dramaturgul și prozatorul englez William 
Somerset Maugham spunea că „arta este o 
manifestare a emoțiilor, iar aceste emoții 
vorbesc o limbă pe care oricine o poate 
înțelege”. Emoțiile, trăirile interioare și 
imaginația copiilor au fost transpuse cu 
fantezie și rafinament în desenele prezen-
tate în cadrul concursului național de arte 
plastice „Jocurile Olimpice în imaginația 
copiilor”, ajuns la cea de-a XXVI-a ediție, 
desfășurat 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.).

Lucrările au sensibilizat ochiul critic al spe-
cialiștilor, care au avut o misiune dificilă 
în desemnarea cîștigătorilor. 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 - profe-
sor 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 plasti-
că, a ales cele 100 lucrări care fac parte din 
expoziția națională, 42 dintre autorii lor fi-
ind distinși cu premii și mențiuni.

Gala laureaților și vernisajul expoziției 
concursului de pictură, grafică și desen 
a avut loc la data de 26 octombrie, în sala 
Amfiteatru a Casei Olimpice din București, 
la care au participat elevii laureați, pro-
fesorii îndrumători, medaliați olimpici și 
personalități ale vieții sportive și culturale 
românești.

În urma procesului de jurizare derulat la 
nivelul județelor, au fost promovate la faza 
națională 600 de lucrări provenite  de la 
109 unități de învățământ din Municipiul 
București și alte 21 de județe (Arad, Bacău, 
Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brașov, Buzău, 
Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Gorj, 
Harghita, Hunedoara, Mehedinți, Mureș, 
Neamț, Sălaj, Teleorman, Tulcea, Vâlcea și 
Vaslui), înscrise pe trei categorii de vârstă: 
6-10 ani, 11-14 ani și 15-18 ani. 

Este de admirat perseverența unora dintre 
copii, care participă an de an la acest con-
curs, fiind animați și motivați de dorința de 
a fi tot mai buni, de a-și îmbunătăți tehni-
ca și de a se autodepăși, fapt concretizat în 
ierarhia finală. De la mențiune, la premiul 
special, reprezintă dovada că acest concurs 
constituie un stimulent creativ pentru ele-
vii dedicați și pasionați de pictură. De ase-
menea, apreciem constanța unora dintre 
profesorii îndrumători care descoperă și 
promovează noi talente artistice în rândul 
elevilor din unitățile de învățământ în care 
activează, oferindu-le posibilitatea de a-și 
demonstra originalitatea și emoția actu-
lui creativ într-un concurs național de arte 
plastice.

În urma jurizării, s-au acordat următoarele 
distincții:

Categoria 6-10 ani

•	 Premiul Special: SOFICA CEZAR MI-
HAIL, Liceul Greco-Catolic „Timotei 
Cipariu”, București.  Profesori îndru-
mători: BALTAG MIRELA și IȚCOU 
LAURA

•	 Premiul I: GHEORGHE OVIDIU, 
Palatul Național al Copiilor, București. 
Profesor îndrumător: COSMA ALINA 
ROXANA 

•	 Premiul II: DE HILLERIN SA-
RAH-THAIS, Palatul Copiilor, 
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Tulcea. Profesor îndrumător: MIHAI-
LOV ALINA 

•	 Premiul III: GOȘU MAYA ANDRE-
EA, Palatul Național al Copiilor, Bu-
curești. Profesor îndrumător: COSMA 
ALINA ROXANA 

•	 Mențiune:  ANGHEL IOANA MARIA, 
Palatul Național al Copiilor, București. 
Profesor îndrumător: COSMA ALINA 
ROXANA 

•	 Mențiune: DE HILLERIN STEPHA-
NIE-ANAIS, Palatul Copiilor, Tul-
cea. Profesor îndrumător: MIHAILOV 
ALINA 

•	 Mențiune: MĂRIEȘ ANA, Palatul Na-
țional al Copiilor, București. Profesor 
îndrumător: COSMA ALINA ROXANA 

•	 Mențiune: BULETE SABINA, Palatul 
Copiilor, Tulcea. Profesor îndrumător: 
MIHAILOV ALINA 

•	 Mențiune: RETCA MARIA, Palatul 
Copiilor, Tulcea. Profesor îndrumător: 
BUFTEI ELIDA-VERONICA

•	 Mențiune: DEDU ANA, Școala 
Gimnazială de Arte nr. 4, București. 
Profesor îndrumător: IOANA LAVINIA 
STREINU

•	 Mențiune: BIBIC ALEXIA-BIANCA, 
Palatul Copiilor, Tulcea. Profesor îndru-
mător: MIHAILOV ALINA

•	 Mențiune: STĂNILĂ DAVID, Școala 
Gimnazială nr. 190, București. Profesor 
îndrumător: ȚIGĂNILĂ VASILICA

•	 Mențiune: ALEXANDRU CRISTINA, 
Palatul Național al Copiilor, București. 
Profesor îndrumător: COSMA ALINA 
ROXANA 

•	 Mențiune: KEYL-GAVRIȘ BRIGI-
TTE, Școala Gimnazială de Arte „Iosif 
Sava”, București. Profesori îndrumă-
tori: DĂSCĂLESCU ELENA și MARIN 
MIHAELA

Categoria 11-14 ani

•	 Premiul Special: PRUNĂ ALEXAN-
DRA, Școala Gimnazială nr. 99, Bucu-
rești. Profesor îndrumător: HONDREA 
OANA

•	 Premiul I: BERBECARIU NATA-
LIA MARIA, Școala Gimnazială nr. 
30, Brașov. Profesor îndrumător: IVAN 
ALINA ȘTEFANIA

•	 Premiul II: PĂUCĂ ELISABETA, Co-
legiul Național de Arte „Regina Maria”, 
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Constanța. Profesor îndrumător: BĂLU-
ȚĂ LORETTA

•	 Premiul III: JIANU CRISTINA-CLA-
UDIA, Colegiul Național de Arte „Re-
gina Maria”, Constanța. Profesor îndru-
mător: BĂLUȚĂ LORETTA

•	 Mențiune: MOLDOVEANU MAYA, 
Colegiul Național de Arte „Regina Ma-
ria”, Constanța. Profesor îndrumător: 
BĂLUȚĂ LORETTA

•	 Mențiune: RUDEI ALIN GABRIEL, 
Liceul de Artă „Ștefan Luchian”, Boto-
șani. Profesor îndrumător: DOLHESCU 
GENOVEVA

•	 Mențiune: CRÂNGĂU ANDREI-GA-
BRIEL, Liceul de Arte Plastice „Nicolae 
Tonitza”, București. Profesor îndrumă-
tor: STREINU IOANA

•	 Mențiune: CÎRLAN IRINA, Liceul de 
Arte „George Georgescu”, Tulcea. Profe-
sor îndrumător: PAL ADRIAN

•	 Mențiune: BUNĂIAȘU RAISA, Pala-
tul Copiilor,  Craiova. Profesor îndrumă-
tor: FLUERAȘU IOANA

•	 Mențiune: SLUJITORU ANA, Școala 
Gimnazială de Arte „Iosif Sava”, 
Bucu rești. Profesori îndrumători: 

DĂSCĂLESCU ELENA și MARIN 
MIHAELA

•	 Mențiune: POENARU MARA, Liceul 
de Arte Plastice „Nicolae Tonitza”, Bu-
curești. Profesor îndrumător: STREINU 
IOANA

•	 Mențiune: STANCIU ELISA, Școala 
Gimnazială nr. 13, Brașov. Profesor în-
drumător: IVAN ALINA ȘTEFANIA

•	 Mențiune: TAȘCĂ ISABEL ANNA-
CRIS TINA, Liceul de Arte Plastice 
„Nicolae Tonitza”, București. Profesor 
îndrumător: STREINU IOANA

•	 Mențiune: PITARCĂ BOGDAN, Co-
legiul Tehnic Energetic „Dragomir Hur-
muzescu”, Deva. Profesor îndrumător: 
NEALCOȘ ALINA

Categoria 15-18 ani

•	 Premiul Special: PENTELESCU CO-
DRUȚA, Colegiul Național „Mihai Emi-
nescu”, Botoșani. Profesori îndrumători: 
SOPROVICI MIRELA și BOTEZATU 
LOREDANA MARIANA

•	 Premiul I: MĂRGELU ȘTEFAN, Li-
ceul de Arte „Marin Sorescu”, Craiova. 
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Profesori îndrumători: MĂRGELU LI-
DIA și TRUȘCĂ CLAUDIA

•	 Premiul II: LUNGU ANDREI, Liceul 
de Arte „Victor Brauner”, Piatra Neamț. 
Profesor îndrumător:  POTOP ȘTEFAN

•	 Premiul III: ȚECU ALEXANDRA, Liceul 
de Arte „Marin Sorescu”, Craiova. Profe-
sor îndrumător: DINCĂ MONICA

•	 Mențiune: NICOLAESCU DAVID 
DANIEL, Liceul de Arte „Marin So-
rescu”, Craiova. Profesori îndrumători: 
PĂDUREȚU RODICA și GRIGORESCU 
IONEL

•	 Mențiune: BĂLAN IULIA, Liceul de 
Arte „Marin Sorescu”, Craiova. Profesori 
îndrumători: PREDA FLORIN și GRI-
GORESCU IONEL

•	 Mențiune: BÎLDEA NAOMI AURO-
RA MARIA, Colegiul Național „Frații 
Buzești”,  Craiova. Profesori îndrumă-
tori: LEONI LILIANA și CIOCOIAȘ 
IULIA

•	 Mențiune: DINULESCU ROBERTA 
ANDREEA, Liceul Tehnologic Căi Fe-
rate, Craiova. Profesor îndrumător: TU-
FIȘ ROMULUS CRISTI

•	 Mențiune: GRIGORESCU CEZAR, 
Palatul Copiilor, Craiova. Profesor în-
drumător: FLUERAȘU IOANA

•	 Mențiune: ALBULESCU ANDRE-
EA DENISA, Palatul Copiilor, Tul-
cea. Profesor îndrumător: BUFTEI 
ELIDA-VERONICA

•	 Mențiune: DINCĂ DARIA CRISTI-
ANA, Liceul de Arte „Marin Sorescu”, 
Craiova. Profesori îndrumători: TRUȘ-
CĂ CLAUDIA și DINCĂ CRISTIAN

•	 Mențiune: MURGULESCU ADRIAN, 
Palatul Copiilor, Craiova. Profesor în-
drumător: BOBOC VALENTIN

•	 Mențiune: AURAȘ DENISA, Școala 
Gimnazială „Manolache Costache 
Epureanu”, Bârlad. Profesor îndrumă-
tor: STOIAN MIHAELA

•	 Mențiune: STACHE ALEXANDRA, 
Colegiul Național „Elena Ghiba Birta”, 
Arad. Profesori îndrumători: STANA 
ADRIAN și BĂDESCU ELENA

Toți laureații au primit diplome și premii 
constând în materiale specifice artelor plas-
tice, respectiv albume de artă și seturi de 
pictură. Profesorii îndrumători au fost și ei 
recompensați cu diplome și materiale in-
scripționate cu însemnele olimpice.

Premiile au fost oferite de medaliatele 
olimpice Simona Tabără Amânar (director 
A.O.R.) și Ionela Tîrlea, Arthur Hoffmann 
(di rector onorific al A.O.R.), Ana Maria Șintie 
(consilier în cadrul Ministerului Tineretului 
și Sportului), Laurențiu Bocioacă (direc-
tor filiala A.O.R. București), Dorin Stoican  
(profesor de educație fizică și sport, director 
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) 
și Adrian Brăescu – președinte al juriului și 
director al Liceului de Arte Plastice „Nicolae 
Tonitza” din București. 

Atmosfera festivă a fost desăvârșită, grație 
momentului artistic susținut cu pricepere și 
talent de către elevii de la Școala Gimnazială 
de Arte „Iosif Sava” din București: Aida 
Popa, Teea Tarnovețchi, Matei Țânțăreanu 
și Ștefan Iordachi pregătiți sub îndrumarea 
domnilor profesori Ani Marie Paladi, Olivia 
Vieru, Raluca Iordachi și Cristian Dobre.



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 
noiembrie.

UNDE: 
Pe 9 noiembrie, Sala Amfiteatru din 
sediul Casei Olimpice a găzduit Gala 
laureaților a celei de-a XVIII-a ediții.

REZULTATE:
315 lucrări calificate la faza 
națională din 101 unități din 
învăţământul preuniversitar – şcoli 
primare şi gimnaziale, licee şi colegii 
provenite din Municipiul București și 
23 de județe.
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Concursul național de literatură 
și jurnalism sportiv 

„Un condei numit fair-play”

Gala laureaților celei de-a XVIII-a ediții a 
Concursului național de literatură și jurna-
lism sportiv „Un Condei numit Fair-Play” 
a avut loc în data de 9 noiembrie, în sala 
Amfiteatru a Casei Olimpice din București.

Concursul 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.), 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 și 
15-18 ani) la secțiunile „poezie”, „proză” și 
„cronică-reportaj sportiv”, pentru fiecare 
dintre acestea fiind acordate un premiu I, 
un premiu II, un premiu III și cinci men-
țiuni. De asemenea, se acordă un Premiu 
Special unui elev care, pe lângă valoarea 
creației literare, este legitimat la un club 
sportiv, indiferent de secțiunea și categoria 
de vârstă la care a participat.

 La faza națională s-au calificat 315 lu-
crări provenite din Municipiul București 
și alte 23 de județe: Arad, Argeș, Bacău, 
Bihor, Botoșani, Brașov, Buzău, Constanța, 
Covasna, Dolj, Ilfov, Harghita, Hunedoara, 
Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, 
Sălaj, Suceava, Teleorman, Vâlcea, Vaslui 
și Vrancea. La Gala laureaților au fost pre-
miați 73 de elevi și 55 de profesori îndrumă-
tori, din 101 unități de învățământ, ale căror 
creații au trecut de jurizarea efectuată la ni-
vel județean.

Pe genuri, situația a fost următoarea: po-
ezie - 105 lucrări, proză – 126 lucrări și 
cronică-reportaj sportiv – 84 lucrări. 
În privința participării, au excelat unitățile 
școlare din județele Dolj (64 lucrări), Argeș 
(35), Teleorman (30), Bacău (29), Mehedinți 

(22), Mureș și Vaslui (câte 18 fiecare). Este de 
menționat și apreciat județul Dolj care, an de 
an, se remarcă printr-o participare substanțială, 
la toate genurile, cu lucrări provenite din foarte 
multe unități școlare, un exemplu de preocupare 
și dedicare din partea profesorilor îndrumători, 
exemplu care merită urmat de cadrele didactice 
din celelalte județe.

 Juriul a fost prezidat de dna prof. dr. Mina-
Maria Rusu, inspector general de limba și 
literatura română în cadrul Ministerului 
Educației Naționale, și i-a avut în compo-
nență pe dna Alexandra Mocanu (profesor 
de limba și literatura română  la Colegiul 
Național „Alexandru Ioan Cuza” din 
Alexandria și inspector de specialitate la 
Inspectoratul Școlar Județean Teleorman), 
dna Ștefania Vasilica Duminică (profesor la 
Școala Gimnazială „Prof. Ion Vișoiu” din 
Chitila), dna Rori Maria Gheorghișor 
(profesor la Școala Gimnazială „Prof. Ion 
Vișoiu” din Chitila), dl Sergiu Gârleșteanu 
(profesor de educație fizică și sport la Școala 
Gimnazială nr. 197 din București)  și  dl 
Sorin Marian Rusu (jurnalist sportiv la TV 
Digi Sport).

Toți laureații au primit din partea 
Comitetului Olimpic și Sportiv Român di-
plome 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 mate-
riale inscripționate cu însemnele olimpice.

Premiile au fost oferite de medaliatele 
olimpice Simona Tabără Amânar – pre-
zentă pentru prima dată în calitate de di-
rector al Academiei Olimpice Române 
–, Laura Cârlescu Badea și Ionela Tîrlea, 
Mina Maria Rusu (președintele juriului), 
Arthur Hoffmann - director onorific al 
A.O.R., Ana Maria Șintie – consilier în 
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cadrul Ministerului Tineretului și Sportului 
și membru în Consiliul de conducere al 
A.O.R., inspectorii generali de educație 
fizică și sport: Laurențiu Oprea (director 
filiala A.O.R. București, sector 4) și Răzvan 
Călugăreanu (secretar filiala A.O.R. Bucu-
rești, sector 2), Laurențiu Bocioacă (direc-
tor filiala A.O.R. București) și Dorin Stoican 
(director filiala A.O.R. București, sector 1). 
La eveniment au fost prezente și alte per-
sonalități ale lumii sportive și culturale 
românești.

Simona Tabără Amânar, directorul A.O.R., 
a mulțumit tuturor celor prezenți pentru 
implicare și a remarcat continuitatea și po-
pularitatea de care se bucură acest concurs. 
„Este prima mea participare la acest concurs 
în calitate de director al Academiei Olimpice 
Române și sunt extrem de emoționată și bu-
curoasă că există atâția copii talentați care 
iubesc sportul. Sper să continuăm tradiția și 
să dăm posibilitatea elevilor să-și exprime 
în scris dragostea pentru sport și fair-play și 
în anii următori. Lucrările acestei ediții sunt 
deosebite ca și autorii lor pe care îi așteptam 
cu lucrări cel puțin la fel de valoroase și la 
concursul de anul viitor”.

În urma notelor acordate și a ierar-
hiilor stabilite pe această bază, au re-
zultat următorii laureați:

Secțiunea „Poezie”, 
categoria 7-10 ani

•	 premiul I: SCUTARU ANDRA-IU-
LIA, Școala Gimnazială „Nicolae Buleu”, 
Mărgineni. Profesor îndrumător: APE-
TREI LUCIA MIHAELA

•	 Premiul II: BOTA ERIC, Școala 
Gimnazială „Liviu Rebreanu”, Târgu 
Mureș. Profesor îndrumător: MORARIU 
CRINA CLAUDIA

•	 Premiul III: DICU ALECSANDRU, 
Liceul de arte „Marin Sorescu”, Craiova. 
Profesori îndrumători: BOIANGIU-DI-
ACONU VIORICA-LILIANA și TRUȘCĂ 
CLAUDIA

•	 Mențiune: ZAMFIR ADRIANA, Li-
ceul de arte „Marin Sorescu”, Craiova. 
Profesori îndrumători: BOIANGIU-DI-
ACONU VIORICA-LILIANA și TRUȘCĂ 
CLAUDIA

•	 Mențiune: GUGU ERICH, Liceul de 
Arte „Marin Sorescu”, Craiova. Profesori 
îndrumători: POPA ALUNIȚA și TRUȘ-
CĂ CLAUDIA

•	 Mențiune: BERKI IOANA ELENA, 
Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu”, 
Târgu Mureș. Profesor îndrumător: MO-
RARIU CODRUȚ GABRIEL

•	 Mențiune: MÂȚ VALENTIN, Școala 
Gimnazială „Liviu Rebreanu”, Târgu 
Mureș. Profesor îndrumător: MORARIU 
CODRUȚ GABRIEL

•	 Mențiune: CIOBANU CRISTINA, 
Școala Gimnazială „Stroe S. Belloescu”, 
Bârlad. Profesor îndrumător: PORUMB 
MARIA

Secțiunea „Poezie”, 
categoria 11-14 ani

•	 premiul I: BARBU DARIA MARIA, 
Colegiul Național „Frații  Buzești”, Cra-
iova. Profesori îndrumători: CISMARU 
MARIA CRINA și VASILE DANIEL

•	 Premiul II: CISMARU THEO-
DOR-ALEXE, Colegiul Național „Frații  
Buzești”, Craiova. Profesori îndrumă-
tori: CISMARU MARIA CRINA și PRE-
DA DANIELA 

•	 Premiul III: IORDACHE IUSTIN, 
Școala Gimnazială nr. 197, București. 
Profesor îndrumător: IORDACHE 
ELISABETA

•	 Mențiune: ANDREI CONSTAN-
TIN-ALEXANDRU, Școala Gimnazia- 
lă nr. 10, Râmnicu Vâlcea. Profesor îndru-
mător: BURCĂ ANDREEA-LUMINIȚA

•	 Mențiune: BOBOC EMANOEL, Co-
legiul Național „Emil Racoviță”, Bucu-
rești. Profesor îndrumător: BĂRBUȚ 
RAMONA BRÎNDUȘA

•	 Mențiune: STOLNICEANU TU-
DOR, Școala Gimnazială „Miron 
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Costin”, Bacău. Profesor îndrumător: 
GROSU ELENA-ALINA

•	 Mențiune: SFETEA CĂTĂLINA 
MARIA, Colegiul Național „Emil Raco-
viță”, București. Profesor îndrumător: 
BĂRBUȚ RAMONA BRÎNDUȘA

•	 Mențiune: GEORGESCU IOA-
NA-TEODORA, Școala Gimnazială 
„Ion Pillat”, Pitești. Profesor în-
drumător: LUCA ANDA

Secțiunea „Poezie”, 
categoria 15-18 ani

•	 premiul I: STOIAN STELUȚA RO-
XANA, Liceul de arte „Marin Sorescu”, 
Craiova. Profesori îndrumători: ENEA 
GELA și GRIGORESCU IONEL

•	 Premiul II: ION ANDRA MARIA, 
Colegiul Național „Elena Cuza”, Craiova. 
Profesor îndrumător: DALEA IONICA

•	 Premiul III: DELIU MIHAI-VIC-
TOR, Colegiul Național „Carol I”, Cra-
iova. Profesor îndrumător: PRICINĂ 
ANCA

•	 Mențiune: VLAD ANDRADA FLO-
RIANA, Colegiul Național Sportiv 

„Cetate”, Deva. Profesor îndrumător: 
VLAD ADRIANA

•	 Mențiune: ILIUȚĂ ADINA, Liceul 
Teoretic „Constantin Brâncoveanu”, Dă-
buleni, jud. Dolj. Profesor îndrumător: 
ZARIA ALINA-MARIANA

•	 Mențiune: MIREA DARIA, Co-
legiul Național „Carol I”, Craiova. 
Profesor îndrumător: DIACONU 
RALUCA-MIHAELA

•	 Mențiune: DĂNILĂ ILONA, Colegiul 
Național „A.T. Laurian”, Botoșani. Pro-
fesori îndrumători: COCA DORICA și 
ALECSA ELENA

•	 Mențiune: POPESCU MARIA, Colegiul 
Național „Anastasescu”, Roșiorii de Vede. 
Profesor îndrumător: ILIESCU ELIZA

Secțiunea „Proză”, 
categoria 7-10 ani

•	 Premiul I: PETRESCU ERIKA-NI-
COLA, Școala Gimnazială nr. 14, 
Drobeta Turnu Severin. Profesor îndru-
mător: CORNEA MARIANA

•	 Premiul II: BADIU RAUL, Școala 
Gimnazială „Liviu Rebreanu”, Târgu 



spirit olimpic   

61

Mureș. Profesor îndrumător: MORARIU 
CRINA CLAUDIA

•	 Premiul III: TERZEA SABINA, Pa-
latul Copiilor, Pitești. Profesor îndrumă-
tor: MARINEAȚĂ SIMONA

•	 Mențiune: ȚALEA ANA-MIRUNA, 
Colegiul Național „Frații Buzești”, Craio-
va. Profesori îndrumători: BICICĂ GEA-
NINA și CIOC AURELIA

•	 Mențiune: GÎRD VLAD, Școala 
Gimnazială nr. 14, Drobeta Turnu 
Severin. Profesor îndrumător: CORNEA 
MARIANA

•	 Mențiune: POPESCU REBECA, Li-
ceul de arte „Marin Sorescu”, Craiova. 
Profesori îndrumători: BOIANGIU-DI-
ACONU VIORICA-LILIANA și TRUȘCĂ 
CLAUDIA

•	 Mențiune: BREAZ ALESIA, Școa-
la Gimnazială „Liviu Rebreanu”, Târgu 
Mureș. Profesor îndrumător: MORARIU 
CRINA CLAUDIA

•	 Mențiune: FILPIȘAN ILINCA, 
Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu”, 
Târgu Mureș. Profesor îndrumător: 
MORARIU CRINA CLAUDIA

Secțiunea „Proză”, 
categoria 11-14 ani

•	 Premiul I: SCORNEA ROXANA 
ELENA, Colegiul Tehnic Energetic 
„Dragomir Hurmuzescu”, Deva. Profe-
sor îndrumător: TRIPA FELICIA

•	 Premiul II: OISTRIC OLIVIA-AN-
DREEA, Școala Gimnazială „Ioan 
Cernat”, Havîrna, jud. Botoșani. Profe-
sor îndrumător: AIONESĂ IONELA

•	 Premiul III: NISTOR TEODORA, 
Școala Gimnazială „Alexandru Ioan 
Cuza”, Bacău. Profesor îndrumător: 
MANOLACHI IONELA

•	 Mențiune: OBĂDARIU IASMINA, 
Școala Profesională, Corlățel, jud. Mehe-
dinți. Profesor îndrumător: GANȚOLEA 
NARCISA

•	 Mențiune: MERCIONIU GEORGI-
ANA, Școala Gimnazială nr. 6, Drobeta 

Turnu Severin. Profesor îndrumător: 
ILIESCU SORINELA

•	 Mențiune: CALCAN BIANCA-MA-
RIA, Palatul Copiilor, Pitești. Profesor 
îndrumător: MARINEAȚĂ SIMONA

•	 Mențiune: SĂNDULESCU ANCU-
ȚA, Școala Gimnazială „Zaharia Stan-
cu”, Roșiorii de Vede. Profesor îndrumă-
tor: STĂVĂRACHE GINA

•	 Mențiune: PĂTRĂȚANU RĂZ-
VAN-ANDREI Școala Gimnazială 
„Alexandru Ioan Cuza”, Bacău.  Pro-
fesor îndrumător: DÂLCU-NĂSTASE 
ELENA-TATIANA

Secțiunea „Proză” 
categoria 15-18 ani

•	 Premiul I: COTEȚ-ȘERBAN 
GEORGIANA, Liceul Teoretic „Con-
stantin Brâncoveanu”, Dăbuleni, jud. 
Dolj. Profesor îndrumător: ZARIA 
ALINA-MARIANA

•	 Premiul II: POPA ANDREEA, Pala-
tul Copiilor, Pitești. Profesor îndrumă-
tor: MARINEAȚĂ SIMONA

•	 Premiul III: DOROBANȚU HARI-
TON, Palatul Copiilor, Pitești. Profesor 
îndrumător: MARINEAȚĂ SIMONA

•	 Mențiune: SMĂRĂNDESCU IOA-
NA, Palatul Copiilor, Pitești. Profesor 
îndrumător: MARINEAȚĂ SIMONA

•	 Mențiune: BÂLĂ LARISA FLO-
RENTINA, Colegiul Național „Carol I”, 
Craiova. Profesor îndrumător: PRICINĂ 
ANCA

•	 Mențiune: GHEORGHIU IULIA-
NA, Colegiul Național „Cuza-Vodă”, 
Huși, jud. Vaslui. Profesor îndrumător: 
GHIȚĂ-ENACHE STELA

•	 Mențiune: CRISTESCU AN-
DREI-DANIEL, Colegiul Național 
„Frații Buzești”, Craiova. Profesori în-
drumători: SIMON AURORA și ELENA 
MARINA

•	 Mențiune: BĂLĂȘESCU ELENA 
MĂDĂLINA, Liceul Teoretic „Iulia 
Zamfirecu”, Mioveni. Profesor îndrumă-
tor: VRÎNCEANU GEORGIANA
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Secțiunea 
„Cronică-Reportaj sportiv”, 

categoria 7-10 ani

•	 premiul I: BUCȘA IOANA, Școala 
Gimnazială nr. 12, Brașov. Profesor în-
drumător: ANCA VLAD

•	 Premiul II: PODAR MARIA, Școa-
la Gimnazială „Liviu Rebreanu”, Târgu 
Mureș. Profesor îndrumător: MORARIU 
CODRUȚ GABRIEL

•	 Premiul III: VANCEA ALEXAN-
DRA, Școala Gimnazială „Liviu 
Rebreanu”, Târgu Mureș. Profesor 
îndrumător: MORARIU CODRUȚ 
GABRIEL 

•	 Mențiune: BLAGA FLAVIUS, Școala 
Gimnazială „Liviu Rebreanu”, Târgu 
Mureș. Profesor îndrumător: MORARIU 
CRINA CLAUDIA 

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

•	 Mențiune: GHEORGHIU NICHO-
LAS, Școala Gimnazială „Stroe S. Be-
lloescu”, Bârlad. Profesor îndrumător: 
PORUMB MARIA

•	 Mențiune: PĂVĂLEANU IOA-
NA-MARIA, Colegiul Tehnic Ener-
getic „Dragomir Hurmuzescu”, Deva. 
Profesor îndrumător: BORZEI MA- 
RIANA-RODICA

•	 Mențiune: RĂDUCĂNIȚĂ ALEXAN-
DRU, Școala Gimnazială nr. 14, Drobe-
ta Turnu Severin. Profesor îndrumător: 
GĂMAN CAMELIA

Secțiunea 
„Cronică-Reportaj sportiv” 

categoria 11-14 ani

•	 premiul I: ȘUTEU DARIUS CĂTĂLIN, 
Colegiul Tehnic „Transilvania”, Deva. 
Profesor îndrumător: MANEA RALUCA

•	 Premiul II: JUGUREANU IOANA 
IRIS, Colegiul Național „Emil Raco-
viță”, București. Profesor îndrumător: 
BĂRBUȚ RAMONA BRÎNDUȘA

•	 Premiul III: BORZEI CĂTĂLIN, Co-
legiul Tehnic Energetic „Dragomir Hur-
muzescu”, Deva. Profesor îndrumător: 
TRIPA FELICIA

•	 Mențiune: BUMBEA RADU, Școala 
Gimnazială „Decebal”, Craiova. Profesor 
îndrumător: NUȚĂ ANGELICA

•	 Mențiune: ISACOVICI IULIA-MA-
RIA, Școala Gimnazială „Traian”, Pi-
tești. Profesor îndrumător: ISACOVICI 
GABRIELA

•	 Mențiune: NICA ANA-MARIA, 
Școala Gimnazială „Prof. Ion Vișoiu”, 
Chitila. Profesor îndrumător: GHEOR-
GHIȘOR IOAN

•	 Mențiune: FECEU DARIA, Liceul cu 
Program Sportiv, Arad. Profesor îndru-
mător: KŐRŐSI RAMONA

•	 Mențiune: VOINEA SANDRA-MI-
HAELA, Școala Gimnazială „Mihai 
Eminescu”, Roșiorii de Vede. Profesor 
îndrumător: IONESCU EMILIA

Secțiunea 
„Cronică-Reportaj sportiv” 

categoria 15-18 ani

•	 premiul I: BADEA IULIA-CAME-
LIA, Colegiul Național „Frații Buzești”, 
Craiova. Profesori îndrumători: SIMON 
AURORA și CIOC AURELIA

•	 Premiul II: MIHĂILESCU ANDRA 
ANTONIA, Colegiul Național „Petru 
Rareș”, Suceava. Profesor îndrumător: 
CÎRSTIAN GHEORGHE

•	 Premiul III: POPESCU RĂZVAN, 
Colegiul Național Pedagogic „Ștefan 
Velovan”, Craiova. Profesori îndrumă-
tori: SIMONA-ELENA PÎRVU și JENI 
LUPU-BANGĂ

•	 Mențiune: OLTEANU MARIA-VA-
LENTINA, Colegiul Național „Fra-
ții Buzești”, Craiova. Profesori îndru-
mători: SIMON AURORA și ELENA 
MARINA

•	 Mențiune: COVACIU DAN, Colegiul 
Național Sportiv „Cetate”, Deva. Profe-
sor îndrumător: VLAD ADRIANA
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•	 Mențiune: HOLBAN CLAUDIU, 
Colegiul Tehnic „Dimitrie Dima”, Pi-
tești. Profesor îndrumător: TĂNASE 
LOREDANA

•	 Mențiune: PĂTRU FLAVIA, Lice-
ul Tehnologic „Horia Vintilă”, Segar-
cea. Profesor îndrumător: SÂNCEA 
NICOLETA-CRISTINA

•	 Mențiune: VACARCIUC MIHAIL, 
Colegiul Tehnic de Comunicații „Nicolae 
Vasilescu Karpen”, Bacău. Profesor în-
drumător: CIORCILĂ CAMELIA

Premiul special acordat unui participant 
legitimat la un Club Sportiv, care a obți-
nut performanțe sportive, indiferent de 

categoria de vârstă la care a participat, 
i-a revenit elevei BUCȘA IOANA de la 
Școala Gimnazială nr. 12, Brașov. Profesor 
îndrumător: ANCA VLAD

Elevii Școlii Gimnaziale de Muzică „Iosif 
Sava” din București au fost protagoniștii 
momentelor artistice prezentate în tim-
pul evenimentului. Micuții elevi din Corul 
„Greierașul”, condus de dna profesor 
Daniela Tudorancescu, au încântat asisten-
ța. Sub îndrumarea profesorilor Ane Marie 
Paladi, Elena Milea, Diana Jipa și Cristian 
Dobre, reprizele muzicale susținute de ele-
vii Mădălina Mâra, Cătălina Mihalache și 
Rareș Florescu au oferit un spectacol emoți-
onant pentru toți cei prezenți.
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LUCRĂRI LAUREATE LA FAZA NAȚIONALĂ 
„UN CONDEI NUMIT FAIR-PLAY”

POEZIE 
Categoria 7-10 ani – PREMIUL I 

Elevă: Scutaru Andra-Iulia  
Școala Gimnazială „Nicolae Buleu”, Mărgineni, 

jud. Neamț 
Profesor îndrumător: Apetrei Lucia Mihaela

Puii de campion

Puii de om au vise: 
Să iubească, 
Să zboare, 
Să câștige!

Puii de om au forță: 
Să lupte, 
Să reziste, 
Să gândească!

Puii de om au clipe: 
De victorii, 
De premii, 
Și de glorii!

Puii de campion învață: 
Să iubească, 
Să reziste, 
Să câștige!

Puii de om acceptă că sportul 
Fără fair-play nu e sport, 
Că forța – rezistența – mintea 
Sunt ale olimpicului alfabet.

POEZIE 
Categoria 7-10 ani – PREMIUL II 

Elev: Bota Eric  
Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu”, Târgu Mureș 

Profesor îndrumător: 
Morariu Crina Claudia

Raza

Din mare se vede o rază de soare, 
ALERG către ea când lumina apare. 
Un soare fierbinte cuprinde pământul ... 
Răcoare aduce doar umbra ... doar vântul 

ÎNOT spre-un izvor într-o stâncă săpată 
Calmează și udă-a mea gură-nsetată.

Și arșiță lasă a soarelui rază 
În apă PLONJEZ ... și lumina veghează 
Prin scorburi, prin peșteri, în cer, pe pământ 
Ființe sau plante degrabă crescând. 
ARUNCĂ spre ele a zilei candoare, 
Le-NTINDE în nouri,  le PRINDE-n culoare.

Și veseli copiii se scaldă-n ocean, 
Ei SALTĂ, SE-NTREC zi de zi, an de an, 
Iar liniștea cade ușor către seară 
Când iarba o udă o ploaie de vară ... 
Doar luna privește tăcută departe 
De-a soarelui rază o noapte-o desparte.

POEZIE 
Categoria 7-10 ani – PREMIUL III 

Elev: Dicu Alecsandru  
Liceul de Arte „Marin Sorescu”, Craiova 

Profesori îndrumători: Boiangiu-Diaconu Viorica-
Liliana și Trușcă Claudia

O zi cu prietenii

Azi, că vremea e frumoasă 
Nu putem să stăm în casă! 
Temele le-am terminat 
Este timpul de jucat! 
Și ne-am strâns cu mic cu mare, 
Pe terenul plin cu soare. 
Sunt gata echipele, 
Să-nceapă meciurile!

Mingea trece pe la toți, 
Să o prinzi n-ai cum să poți! 
Am ajuns iar sub panou, 
A fost coș, l-am dat chiar eu! 
Nu contează ce sport faci, 
Când în jur ai prieteni dragi! 
Plecăm toți râzând spre casă 
Sperând că și mâine-i zi frumoasă!
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POEZIE 
Categoria 11-14 ani – PREMIUL I 

Elevă: Barbu Daria Maria  
Colegiul Național „Frații Buzești”, Craiova 

Profesori îndrumători: Cismaru Crina Maria și 
Vasile Daniel

Suflet nepereche

Mi-așez în fiecare seară, 
sufletul mai întâi 
ca pe un trofeu din urmă dăinuind 
și atunci îmi spun: 
„De ce, oare, în oase, 
până și-n cuvinte, 
e oboseală,  
de-mi pare 
că doar amintirea vie dă o raită?” 
Mi-așez apoi gândurile, 
într-o ordine oarecare, 
într-o ordine pură, 
dincolo de durere: 
de o parte și de alta a ei 
cercuri concentrice 
și eu, 
rătăcind, în interiorul lor, 
cum rătăcește ecoul printre cocorii fără glas.

M-aș crede o pasăre a uitării, 
dacă n-ar fi visarea zeilor în Olimp, 
îndeplinind chemarea atât de tăcută, 
de parcă sufletele s-ar întoarce 
spre locul de unde au plecat ... 
de parcă trupurile, 
prelungindu-se în tăcere peste timp, 
agățându-se de aceleași cercuri 
ar prevesti veșnicia ... 
Sărbătoare a simțurilor trezite din amintiri, 
din de demult uitatul și de demult neuitatul 
Olimp, 
rămas într-un colț de suflet! 
Ce mare de patimi lăsase Dumnezeu în 
arene, 
ca un vis al visului în diminețile de toamnă 
presărate 
cu aurul căderii?!

Mângâiem în vis ca pe-o icoană nemurirea… 
Noi, 
cei ce n-am cunoscut niciodată nemurirea… 

De unde acele neliniști dinainte de fluierul 
de-nceput de joc 
și 
de fluierul de fericire al victoriei?

Deodată, 
fin cer, ca o stare, mă prinde, 
se agață de grumaz, 
se face nerv 
și curge neoprit: 
„Adio, Trupule-Durere!” 
Tăcerea se așterne lin, 
când, 
dincolo de aur, 
mocnește-un suflet nepereche 
urmând al său destin, 
căci are-n ligamente elixir.

Ce să vorbești și ce să taci 
între Olimp și-un lan de maci, 
Olimpul zeilor tereștri?!...

POEZIE 
Categoria 11-14 ani – PREMIUL II 
Elev: Cismaru Theodor-Alexe  

Colegiul Național „Frații Buzești”, Craiova 
Profesori îndrumători: Cismaru Crina Maria și 

Preda Daniela

Îngăduie…

E noapte. 
Îngăduie, Stea, 
să plimb 
diafane emoții 
pe terenul unui Timp în care: 
Toleranța excelează, 
Prietenia cheamă un ... Fair-play!

E zi. 
Îngăduie, Soare, 
să fiu Sunet 
pe partitura unei mingi la care 
cinci cercuri albe 
prefac inele Bucuria, 
căci freamătă ghem în efort ... de trup!

E Olimp. 
Îngăduie, Flacără, 
veșnic Speranță 
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să ardă-n al meu Cuvânt, 
să fii zeiță 
la margine de vers în care 
culoarea unește lumile cu ... Vis!

POEZIE 
Categoria 11-14 ani – PREMIUL III 

Elev: Iordache Iustin  
Școala Gimnazială nr. 197, București 

Profesor îndrumător: 
Iordache Elisabeta

Printre campioni

Am crescut frumos ca bradul 
Mândru tare că-s fecior 
Și am să pot să ridic steagul 
Când voi fi un campion.

Am crescut mai drept ca pomul 
Și mai bun ca pâinea caldă, 
Vreau să pot să urc pe podium 
Lumea toată să mă vadă.

Am crescut în casa-n care 
Au stat la masă campioni, 
Și-ascultam povești de viață 
Și visam adeseori.

Oamenii aceștia care, 
Mâ-nconjoară și-mi zâmbesc 
Au fost campionii lumii 
Și cu asta mă mândresc.

Am crescut să cred în bine, 
În dreptate și frumos 
Și-mi doresc să duc în lume 
Steagul nostru românesc.

Și atunci când lumea-ntreabă 
Cine sunt ... eu să zâmbesc 
Și să spun că vin din țara 
În care campionii cresc.

POEZIE 
Categoria 15-18 ani – PREMIUL I 

Elevă: Stoian Steluța Roxana  
Liceul de Arte „Marin Sorescu”, Craiova 

Profesori îndrumători: Gela Enea și 
Grigorescu Ionel

Pentru ieri, pentru azi, 
pentru mâine

Din câtă dragoste există pe pământ, 
numai dragostea aceasta crește din flacăra 
olimpică, 
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din clinchetul medaliilor, 
din timbrul vibrant al Imnului Național! 
Numai dragostea aceasta poartă atât de 
multe nume, 
pătrunde 
în atât de multe inimi, 
încât palmele se unesc în aplauze, 
gândurile se împletesc în ovații, 
tic-tacul arenelor curge în timpanele istori-
ce ale timpului. 
Numai dragostea aceasta nu este pentru 
mamă, nu este pentru tată, 
pentru frați sau surori, 
nici pentru căutătorii de comori prin viața 
altora; 
dragostea aceasta este o întrecere cu tine 
însuți, 
cu limitele tale, cu încordarea trupului și cu 
fulgerul minții, 
dragostea aceasta este pentru tine un jură-
mânt pe altarul competiției, 
iar jurământul tău nu crește din cuvinte, ci 
din freamătul ființei, 
din privirea sub care îi lași pe ceilalți să se 
adăpostească, 
căci tu ești OLIMPICUL, magnificul trimis 
al agorei, 
să ducă mai departe partea frumoasă a 
ființei omenești: 
pentru ieri, 
pentru azi,  
pentru mâine!

POEZIE 
Categoria 15-18 ani – PREMIUL II 

Elevă: Ion Andra Maria  
Colegiul Național „Elena Cuza”, Craiova 

Profesor îndrumător: 
Dalea Ionica

Despre arta 
de a fi sportiv

M-am regăsit, 
Copil de porțelan, 
Bolnav de frăgezime, 
Clintit de vânt ca un pahar 
Pe podeaua rece, 
În mijlocul furtunii.

Pe chipurile crâncene, 
Plouate de sudoare, 
Ardea dorința gloriei. 
Pașii grăbiți, înecați în praf, 
Zâmbete ostenite, 
Paloarea brațelor febrile.

Gloria numelui –  
Răsplata muncii grele. 
N-a fost un simplu cros, 
Ci fuga pentru viață, 
Pentru rostul ei.

M-am regăsit, 
Copil de porțelan, 
În mijlocul furtunii. 
Câtă frumusețe, 
Curgea fericirea 
Prin venele roase  
De timpul nebun.

Duzini de suflete 
Goneau la unison. 
Știam – 
Nu-i aur mai curat 
Și nici medalie mai grea 
Decât mișcarea trupului 
Pe ritmul viu al minții.

POEZIE 
Categoria 15-18 ani – PREMIUL III 

Elev: Deliu Mihai-Victor  
Colegiul Național „Carol I”, Craiova 

Profesor îndrumător: 
Pricină Anca

De-a veșnicia pe culori

Oh, și dac-aș uita și eu ... 
De albastrul de safir 
De albastrul stelelor căzătoare de iulie 
arzător, 
De acest albastru oceanic și cristalin? 
Oare aș regreta? 
Oare aș regreta acest albastru pur 
Ca și ochii micilor copii? 
Aș putea eu uita 
Acest albastru la fel de ideal 
Ca și visele nopților selenare, 
La fel de copilăros și năbădăios 
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Ca și ambițiile și dorințele 
Tinereților noastre nemuritoare? 
Dacă și eu m-am săturat 
De galbenul nesățios, 
Galbenul lacom și nesăbuit, 
Află că totul s-a sfârșit. 
Și mai află 
Că acest galben mereu a avut gust 
De o incredibilă exuberanță, 
A avut gust de nesiguranță. 
Gust de bucurie, 
De emoție, călătorie. 
Lacom și nestatornic, 
Brutal, dar nici pe departe strident, 
Mereu l-am iubit ... 
Și încă îl iubesc ce-i drept. 
Niciodată nu am renunțat 
La vise și idealuri, 
La reverii și melancolii. 
Căci trăiesc ca să iubesc 
Și iubesc ca să trăiesc. 
Niciodată nu am renunțat… 
La roșul înflăcărat, 
La dorințele cele mai arzătoare 
Și la arșițele timpurii de mai. 
N-am ratat niciun apus, 
Căci le iubesc cu patos 
Așa cum Artemis iubește adrenalina. 
Verde crud de mai 
Și verde-nchis, 
Verde frate cu cronosul. 
Ce-aș mai putea să mai zic? 
Ce-aș mai putea să mai zic în acest secol 
nesăbuit? 
Să mai zic totuși 
Că suntem verde-crud ca și vara. 
Semănăm dumnezeiesc de mult 
Cu lăstarii plăpânzi ai viței de vie. 
Suntem tineri mlădioși, 
Nestatornici și visători. 
Și-aș mai zice 
De cronosul neiertător, 
Cronosul necruțător, 
Care ne ia din nopțile de visare, 
Dar ne dă cugete adânci și valori colosale. 
A trecut verde-nchis peste noi, 
Mai-mai să rămânem nemuritori. 
Stelele sunt căzătoare, 
Noaptea de ieri este nemuritoare. 

După toate aceste culori 
În cercuri ale scurtei noastre absențe 
Între cele două inexistențe, 
Ne-a mai rămas un negru lugubru și deza-
măgitor, 
Ca să nu uităm că trăim, 
Să nu uităm că nu murim. 
Un negru primejdios, 
Dar valoros sentimental. 
Culoare cufărului nostru cu amintiri, 
Care cumva va exista 
Și în visele noastre cele mai înfricoșătoare. 
Mereu uităm să apreciem 
Acest negru grandios, 
Care nu a uitat să ne reamintească 
De cele mai profunde fericiri 
În cele mai profunde melancolii.

Dac-aș uita și eu, 
Dac-am uita și noi 
De roșu, negru și albastru, 
De verdele nemuritor și galbenul stăruitor, 
Află că lumea n-a mai existat 
Și universul s-a destrămat. 
Suntem dorință și inexistență, 
Suntem stelele cele mai arzătoare 
Și constelațiile deopotrivă. 
Noi n-am uitat și nu vom uita niciodată 
De ambițiile și dorințele 
Tinereților noastre de-o incredibilă infini-
tate, 
De performanță și de exuberanță, 
De lăcomii ideale. 
Dar oare cine vreodată a renunțat… 
La ce și-a dorit cel mai înflăcărat? 
Și cine a uitat 
De tinerețe, de verde crud și tandrețe. 
De amintirile lui verde-nchis 
Și de visul care nu mai este de mult un vis!? 
Și, desigur, 
În cele mai grele momente mereu ne-am 
amintit 
De milioanele amintiri și glorii 
Și trăiri.

Noi nu am renunțat, noi am luptat 
Și împreună am cîștigat! 
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PROZĂ 
Categoria: 7-10 ani – PREMIUL I 

Elevă: Petrescu Erika-Nicola 
Școala Gimnazială Nr. 14, Drobeta-Turnu Severin  

Profesor îndrumător: 
Cornea Mariana

Insigna perseverenței

Povestea începe în ziua în care Victoria s-a 
hotărât să învețe să joace tenis de câmp. 
Văzuse până atunci mulți copii distrându-se 
de minune cu rachetele de tenis în mână.

Victoria știe deja să facă multe lucruri: este 
atentă și descurcăreață la școală, este bună 
la înot și la engleză, îi place să alerge prin 
parc, să danseze și să deseneze costumații 
sportive. De aceea a mers cu încredere la 
prima ei lecție de tenis de câmp. Nu avea să 
fie prea greu, trebuia doar să lovească min-
gea cu racheta, ce mare lucru?

Vă închipuiți supărarea ei când, deși s-a 
străduit, racheta i-a alunecat din mână fără 
a atinge măcar mingea. Victoria a ridicat ra-
cheta și a încercat din nou, dar nici de data 
asta nu a reușit să lovească mingea așa cum 

crezuse. Ba chiar s-a împiedicat și a căzut. 
Furioasă, a început să plângă.

— Dacă n-o să reușesc?

Profesorul a încurajat-o, spunându-i:

— Victoria, nu te da bătută! E important să 
mai încerci, îți lipsește exercițiul. Niciodată 
nu este ușor la început, este nevoie de mult 
efort ca să înveți lucruri noi. Din greșeli 
vei învăța. Peste toate, în tenis pierzi mult 
înainte să începi să câștigi. Ca de altfel în 
orice început al unui lucru măreț. Prin tenis 
înveți, Victoria, că nu există un drum scurt 
către ceva valoros și, indiferent de ce obsta- 
cole întâlnești, indiferent de câte nereușite 
te lovești, nu trebuie să renunți.

— Atunci eu nu mai vin la lecțiile de tenis! 
Nu sunt bună! Nu voi reuși!

— Crezi că te ajută gândurile astea? Că nu 
vei reuși?

— Nu, de fapt mă încurcă. Mă fac tristă!
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Profesorul a privit-o cu atenție, spunându-i 
că așteaptă o altă soluție de la ea deoarece 
știe că este o fetiță curajoasă și perseve- 
rentă, care nu renunță atât de repede.

Victoria și-a încrețit fruntea. Se gândea. 
Apoi a spus încet, cu teamă: 

— Credeți că este bine să exersez mai mult 
acasă?

— Bun, a zâmbit profesorul, crezi că mai 
poți face și altceva?

Victoria a zâmbit și ea. Un val de căldură i-a 
cuprins corpul și bucuria i se citea pe chip.

— O să-i întreb pe colegii de la lecția de tenis 
cum reușesc ei să schimbe mingile de tenis 
cu partenerii de joc și o să-i observ cum joa-
că și o să învăț și din asta.

Victoria devenea din ce în ce mai veselă pe 
măsură ce explica.

— Vă voi ruga și pe dumneavoastră să îmi 
explicați mai mult, acum că sunt la început. 

Voi încerca până voi reuși, până voi fi mul-
țumită. Voi avea răbdare până ce voi deveni 
din ce în ce mai bună.

— Bravo! Sunt mândru de soluțiile tale, a 
spus domnul profesor. Tocmai ai descoperit 
perseverența. Uite, poți să păstrezi aceas-
tă insignă care să te ajute să-ți amintești 
de această primă lecție, a bucuriei aflate în 
efort. Muncește mult și ai răbdare! Fă totul 
pas cu pas și nu renunța atunci când ți se 
pare greu! Să ai tot timpul încredere în tine, 
Victoria! Gândește-te la fericirea pe care o 
vei simți la sfârșit, când totul o să iasă bine. 
Bucuria va fi pe măsura efortului depus de 
tine.

— Este bine să fii perseverent, zâmbește 
Victoria, în timp ce își prinde de tricou in-
signa primită.

Copiii o aplaudă și o încurajează, stri-
gând-o pe nume: VICTORIA! VICTORIA! 
VICTORIA!

— Poți reuși! Poți învăța tenis de câmp! Știu 
că poți, Victoria! Să nu lași gândurile rele 
și greșelile făcute să te oprească din drum! 
Să ceri ajutorul celorlalți doar atunci când 
ai încercat singură de foarte multe ori și nu 
ai reușit. Nu te grăbi să te dai bătută, conti-
nuă să încerci iar și iar. Prin dăruire și efort 
vei avea succes în tenisul de câmp și vei trăi 
sentimente sănătoase de bucurie, mândrie, 
competitivitate și provocare fizică.

— Tenisul de câmp este chiar distractiv! Vă 
mulțumesc domnule profesor pentru lecția 
dată și insigna oferită și vouă, dragi colegi 
de tenis, pentru prietenia arătată.

Abia aștept să vă revăd ora viitoare!

PROZĂ 
Categoria: 7-10 ani – PREMIUL II 

Elev: Badiu Raul 
Școala Gimnazială “Liviu Rebreanu”, Târgu Mureș 

Profesor îndrumător: 
Morariu Crina Claudia

Armăsarul

Prolog

Nu auzea nimic. Vedea doar: pe antreno-
rul său. Simți, pe lângă transpirația care i 
se prelingea pe frunte, metalul aurit de pe 
gâtul lui. Nu știa că lumea toată îl aclama, 
dar izbucni în lacrimi de fericire.

Capitolul I

El este Marius, are 18 ani și locuiește în 
Miercurea Ciuc. Este elev la un liceu în care 
învață elevi cu nevoi speciale.

Clopoțelul sună. El pornește agale spre casa 
mătușii lui. Părinții lui au decedat într-un 
incendiu. Mătușa lui era plecată la serviciu 
tot timpul, iar unchiul lui era pensionar.
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În fiecare dimineață ieșea afară, pe platou 
și alerga. Alergarea era ceva special pentru 
el. Nu era doar un hobby, era singurul 
lucru care îl relaxa. Când intra în contact 
cu aerul răcoritor al dimineții, se simțea în 
alt univers. Simțea un fel de eliberare: de 
drame sufletești, de dureri fizice. Doar când 
alerga reușea să se detașeze. Se opri lân-
gă un gard și văzu un armăsar care fugea. 
Parcă dorea să-i șoptească ceva lui Marius. 
Era un armăsar alb, ca neaua. Lui Marius i 
s-a părut că îl aude și îl înțelege: „Poți!”.

Era un cal neobișnuit. Alerga și galopa mai 
repede decât orice. Dispăru brusc (la fel 
cum a apărut), după un bloc. Marius nu a 
putut uita mult timp acea dimineață.

Vremea a trecut și Marius a ajuns junior 
la clubul de atletism din orașul lui. Zeci de 
premii câștigate de el erau expuse în vitrina 
clubului sportiv. Era timpul. Simțea că veni-
se vremea pentru ceva mai măreț. Acel ceva, 
părea la un moment dat, doar un vis! Dar, 
cu seriozitate și perseverență, Marius i-a dat 
visului un nume: Jocurile Olimpice. 

Și cu toate că credea cu toată ființa lui în 
acest vis, în momentul în care un agent 
federal a apărut în fața casei mătușii sale 
cautându-l, pentru a-l anunța că a fost 
admis in turneul preolimpic, a rămas mut.

Capitolul II 
Tilul

În dimineața următoare, Marius coborî spre 
beci să-și ia treningul din uscător. De unde-
va, nu realiza de unde, se auzi o bubuitură 
puternică. El se trânti pe jos, cu mâinile 
pe urechi. Își amintea doar că a zăcut pe 
acolo… cam 5 minute. Ajuns la examenul 
medical, a aflat de la doctor că timpanul 
a fost deteriorat. Putea participa doar la 
Beijing International Running Content. 
Par ticiparea sa la Jocurile Olimpice nu era 
compromisă total, dar șansele scăzuseră 
considerabil. Dar Marius continua să se 
lupte; nu se lăsa mai prejos ca ceilalți.

Jocurile Olimpice erau aproape. La Beijing 
a obținut o performanță care a stârnit admi-
rația pasionaților de atletism. Dar problema 
cu auzul… se agrava. Rău de tot! După victo-
riile obținute în calificări, a venit finala. Cu 
tot cu obstacole sufletești, fizice, care maci-
nă. Cu 5 minute înainte de finală, auzea și 
vedea… doar acel armăsar alb. 

Finala începu. Primul alergător, a fost între-
cut de Marius. Al doilea, la fel. Comentatorii 
„trăncăneau” ceva în difuzoare, dar nu le ve-
nea să creadă că ceea ce văd este adevărat. 
A câștigat!

Veneau Jocurile Olimpice!

Capitolul III 
Un campion olimpic

Aceeași performanță și în calificări, la 
Jocurile Olimpice!

Dar finala era altceva!

Simți ceva… ciudat. Tremura! Zeci de gân-
duri îi treceau prin cap!

START! Proba începu. În mintea lui apă-
ru un singur gând: “POȚI!”. Și... a putut. 
Mai întâi își întrecu toți adversarii. Când a 
urcat pe podium… toată lumea i-a cunoscut 
povestea!

Așa și-a câștigat, în atletism, un renume: 
„ARMĂSARUL!”. 

PROZĂ 
Categoria: 7-10 ani – PREMIUL III 

Elevă: Terzea Sabina 
Palatul Copiilor, Pitești 

Profesor îndrumător: 
Marineață Simona

O povestire 
cu un turneu de tenis

Îmi tremurau mâinile. Cred că din cauza 
antrenamentului din după-amiaza aceasta. 
Am mai alergat peste douăzeci de ture în 
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jurul terenului de tenis. Dar nu m-am plâns 
niciodată, fiindcă știam prea bine că fără 
muncă nu obții nimic. 

Când m-am uitat la vechiul ceasornic co-
coțat pe dulapul meu, am avut un mic șoc. 
Era în jur de șapte seara. M-am schimbat 
de hainele ude pe care le aveam și am mers 
la parter valvârtej, unde mă aștepta un co-
zonac cald cu o ceașcă de lapte.

— Am auzit că iar te-a obosit doamna profe-
soară, a oftat zgomotos mama mea, apărând 
ca o umbra în spatele meu.

— Eh, ca de obicei, am zis eu, bănuind oare-
cum ce intenții avea. Dar sunt bine, pe bune. 

— Clara, trebuie să ai grijă și de școală. Dacă 
rămâi codașa clasei, ți-ar conveni? Ori, dacă  
te-ai trezi cu un șase în catalog, cred că asta 
nu ți-ar prea plăcea.

— Dar…

— Eu te sfătuiesc să faci o pauză de la tenis. 
Îți mănâncă mult timp și nu îți pregătești 

temeinic temele, dar să mai lucrezi supli-
mentar pentru teste… În plus, este mult 
prea obositor pentru organismul tău. Ești 
un copil, un copil în creștere.

Am ridicat din umeri, fără să-i mai răspund, 
de teamă că aveam să mă aleg cu un discurs 
despre importanța educației. Mi-am băut 
laptele liniștit, apoi am urcat spre dormitor. 
Eram sigură că puteam să mă ocup și de te-
nis, și de școală, mama n-avea de ce să-și 
facă griji. Eu? Să iau o notă mica la școală? 
Hai, zău, niciodată nu mi s-ar putea întâm-
pla așa ceva.

*

De ce? De ce? De ce?

Ora de istorie a fost cea mai groaznică oră 
pe care am petrecut-o vreodată la școală, pe 
cuvânt de onoare. Profesorul de istorie ne-a 
ascultat, ca de obicei, având grijă să vâneze 
orice greșeală. Atunci când ne ascultă mă 
camuflez printre mulțimea de copii mici și 
sfioși. Dar astăzi a descoperit că toți tocilarii 
de pe la noi se bâlbâiau teribil și încurcau 
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datele, așa că a hotărât că ar fi frumos să ne 
dea un test.

— Scoateți o foaie de hârtie, a tunat el.

Degeaba au oftat, au mârâit, au țipat și au 
bombănit toți copiii din clasă, că el a rămas 
de neclintit.. Am scos așadar, de la mijlo- 
cul caietului, o foaie de hârtie, ce puteam să 
fac… Domnul profesor de istorie ne-a pus să 
scriem tot ce știm despre al Doilea Război 
Mondial.

Nu că nu mi-ar fi plăcut să învăț ori aș fi 
avut ceva cu istoria, dar eu nu știam nimic. 
Motivul era acela că fusesem la tenis după 
școală cinci ore și mă întorsesem pe la opt, 
iar părinții mei aveau regula strictă că ora 
de culcare este nouă. Pur și simplu nu avu- 
sesem timp să învăț despre acest război.

Știam prea bine că proful de istorie nu m-ar 
fi ascultat vreodată în legătură cu această 
poveste, așa că am tăcut mâlc, lăsându-i 
pe ceilalți să scrie. Când a fost să predăm 
lucrările, domnul m-a fulgerat cu privirea, 
de parcă ar fi vrut să-mi străpungă ochii și 
să caute în creierul meu un motiv pentru 
care foaia mea era goală.

După ce ziua aceea s-a scurs, gașca de fete 
populare din clasa noastră m-a arătat cu 
degetul, râzând pe înfundate și făcându-mă 
“cap-de-mămăligă”. Nu-mi păsa, mai avu-
sesem parte de astfel de jigniri. Am trecut 
indiferentă pe lângă ele, în timp ce șefa lor 
se rățoia la mine și se uita așa cum o făcuse 
proful de istorie.

Nu le-am spus părinților depre testul jalnic 
de la istorie, fiindcă eram sigură că nu mai 
aveau să mă lase la tenis.

*

— Dă în ea! Mai cu putere, că n-ai pietre-n 
mâini! A strigat antrenoarea mea cu foc.

Țin încheietura moale și aștept ca mingea 
aceea de un galben-spălăcit să se reflecteze 
în racheta profesoarei mele. Când mingea 
veni către mine, o așteptam într-o poziție 
de atac pe care nu avea cum să o evite. Am 
izbit racheta în ea, iar acesta, ca un proiectil, 
a zburat în spatele meu direct către sârma 
ce înconjura terenul.

Antrenoarea a arătat către racheta mea, care 
nu era deloc așa cum trebuia. Mingea stră-
punsese coardele ei, făcând o gaură mare, 
rotundă. Trebuia să îmi iau altă paletă.

— Asta nu-i de bine, a mormăit antrenoa-
rea. Dacă-ți schimbi racheta, trebuie să te 
adaptezi cu aia nouă, iar turneul este în câ-
teva zile. Nu-i de bine.

*

Era vineri și eram conștientă că peste două 
zile era marele turneu pe care îl așteptam 
cu nerăbdare. Aveam șansa să devin lidera 
clasamentului feminin pentru juniori, dar 
mai aveam mult de muncit. Noua rachetă 
era greu de controlat, părându-mi-se mult 
mai voluminoasă și ciudată. Ratasem multe 
mingi atunci când jucam cu ea și nu eram 
prea optimistă în legătură cu meciul de 
duminică.

M-am întors de la școală veselă, cu gândul 
că aveam să-mi petrec liniștită o oră, până 
plecam din  nou la antrenament dar n-a fost 
deloc așa. Drumul spre bucătărie mi-a fost 
blocat de părinții mei, care se încruntau te-
ribil. Dădusem de bucluc mai mult ca sigur.

— Clara, nu mă așteptam la așa ceva din 
partea ta.

Fața mea a pălit. O supărasem cumva pe 
vecină sau poate... antrenoarea le-a spus 
despre cum mă descurcam cu racheta mea 
nouă? Dar ei erau negri de supărare, ceea ce 
dovedea că nu din aceste motive mărunte.
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— Astăzi am fost la ședința cu părinții. Mă 
așteptam să fie o pierdere totală de timp, 
dar uite că n-a fost.

— Profesorul tău de istorie ne-a spus despre 
tine că nu ai scris nimic la test, iar nota a 
fost egală cu nimicul ăla. Și profesoara de 
engleză a zis că ești foarte distrasă la ora ei 
și că nu vrei să înveți ceea ce este în carte, 
precum ceilalți copii. Ceilalți profesori au 
încuviințat toți. Și, pe deasupra, o colegă 
de-a ta ne-a spus cu lacrimi în ochi că ai 
jignit-o.

Mi-am lăsat privirea în pământ ca un câi-
ne care nu ascultase de stăpâni. Obrajii îmi 
erau roșii, iar eu tremuram... dar nu de tea-
mă ci de furie. Eram furioasă pe mincinoasa 
aia mică și pe profesorul de istorie. Eram 
furioasă și pe ceilalți profesori, fiindcă știau 
prea bine că eram foarte, foarte ocupată cu 
tenisul și dădeam tot ce puteam la școală. 
M-am dus ca o vijelie în camera mea unde 
am rămas închisă.

— Nu te ajută cu nimic să faci asta, a spus la 
un moment dat o voce din spatele ușii. Mai 
bine stai și vorbești cu noi. Am decis oricum 
să nu mai mergi la tenis pentru o perioadă, 
până când te mai echilibrezi la școală.

Asta a fost ultima picătură. Mi-am cufundat 
capul în pernă, unde am plâns ore întregi. 
Dacă părinții mei ziceau să nu mai merg la 
tenis, atunci însemna că puteam să-mi iau 
adio de la turneul de tenis pentru care mun-
cisem luni întregi, pentru care-mi rupsesem 
o rachetă și pentru care îndurasem atâtea 
lucruri de școală.

Mi-am luat rucsacul de școală și mi-am pus 
în el o pelerină de ploaie, în caz că vremea 
avea să fie urâtă, și două mingi de tenis. Am 
luat și racheta cea nouă. M-am schimbat în 
cel mai bun trening al meu, apoi am deschis 
fereastra și am coborât pe scara de urgență.

Am făcut autostopul și da, este cel mai je-
nant lucru pe care l-am văzut vreodată. 

Șoferii treceau cu viteză pe lângă mine, în 
mașinile lor dichisite, cu muzica dată la 
maximum. Din fericire, am dat de o femeie 
foarte blândă, care s-a îndurat să mă ducă la 
terenul de tenis unde mă antrenam.

Soarele apusese de ceva vreme, iar lumina 
fantomatică a lunii făcea terenul să arate 
ciudat, cu umbre bizare prelingându-se pe 
el. Însă am mers pe el, am luat mingea din 
rucsacul pe care îl căram cu mine și am în-
ceput să o bat, apoi să joc cu zidul, să văd cât 
de departe o puteam arunca.

— Dă în ea mai cu putere, mână moartă, 
îmi spuneam eu printre dinți, încercând să 
fac în același timp și pe profesoara cu mine. 
De ce ai ratat-o, de ce? Vrei să pățești așa la 
turneu, să te învingă aia din SUA, să râdă 
cu tine?

Și așa am continuat antrenamentul, 
certându-mă singură de fiecare dată când 
ratam mingea.

Dacă mă credeți, m-am antrenat aproape 
toată noaptea, ținându-mi companie ste-
lele de pe cer. Am dormit doar o oră, apoi 
m-am ridicat rapid, fiindcă pe teren aveau 
să vină mai mulți copii și profesori, și chiar 
nu doream să dau nas în nas cu cineva, așa 
că, pe timpul zilei, m-am plimbat prin oraș, 
mâncând covrigi cu susan. Când soarele a 
apus, m-am întors pe teren cu un zâmbet pe 
buze și am reînceput să mă antrenez. Eram 
conștientă că a doua zi era turneul.

— Bate mingea mai tare, mi-am urlat. Hai! 
Vrei să pierzi? O să te învingă îngâmfata aia 
mică și totul o să fie degeaba. Mă, ai pietre-n 
burtă sau ce? Aleargă și tu pe teren, ca un 
om normal!

*

—  Camila! Camila!

Cam toți oamenii din tribună o aclamau pe 
ea, pe fata din SUA. Nu auzeam pe cineva 
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care să-mi scandeze numele, să mă sprijine. 
Picioarele nu-mi mai puteau susține greuta-
tea, tremurau ca varga. Eu aveam un mare 
zero barat la scor, iar ea... nici nu îi mai pu-
team calcula punctele. Începea un nou set. 
Ea a luat o poziție pe care eu nu o cunoșteam 
și a servit mingea, care s-a îndreptat mâni-
oasă direct către mine. Am reușit să o prind 
în ultima secundă și să dau o lovitură plină 
de forță spre ea, dar Camila (așa o chema pe 
adversară) mi-a întors lovitura. Mâna mi-a 
alunecat, iar punctul a mers la ea.

Destul! Nu puteam lăsa lucrurile să conti-
nue așa. M-am gândit la părinții mei, care 
aveau impresia că tenisul este o pierdere de 
timp. M-am gândit la acea fată populară ca-
re-și bate joc de mine. M-am gândit la toți 
profesorii mei pe care îi aveam la școală. 
M-am gândit la toată munca pe care o depu-
sesem și care fusese refuzată în ultimul mo-
ment. Aveam să le demonstrez că nu eram 
ceea ce credeau ei, o păpușă din cârpă ce ia 
note mici la școală. Eu eram Clara și aveam 
să câștig.

Of… mingea decisivă, pe care a servit-o ea. 
Sfera mică și rea zbură spre mine, iar eu mi-
am simțit picioarele ca de cârpă. Dar nu, nu 

aveam să pierd. Mi-am adunat toate forțele, 
iar pentru o clipă inima mi s-a oprit din loc, 
speriată. Mingea însă, avea să aterizeze în 
partea cealaltă. Am alergat.

Mulțimea a izbucnit în urale, dar nu pentru 
mine. Camila era în toiul fericirii, iar pro-
fesorul său o bătea pe spate mândru. Toată 
lumea din tribune o aclama pe ea. I-am vă-
zut însă pe părinții mei, îmbrățișându-mă 
și spunându-mi cât de mult mă iubeau. 
Plângeam și de fericire, si de tristețe, pentru 
orele dure de antrenament și autostopul și 
fuga de acasă. Însă m-am dus spre Camila și 
am dat mâna cu ea. Am felicitat-o!

PROZĂ 
Categoria: 11-14 ani – PREMIUL I 

Elevă: Scornea Roxana Elena 
Colegiul Tehnic Energetic 

“Dragomir Hurmuzescu”, Deva 
Profesor îndrumător: Tripa Felicia

Eleonora

Astăzi, în miezul zilei, încep Jocurile 
Paralimpice. Am de gând să văd o parte 
din competiții. Am și un motiv, Eleonora, 
micuța mea parteneră de joacă, calificată pe 
primele locuri.
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Am întâlnit-o cândva în parcul de joacă, 
unde toți ne zvârcoleam zurlii, niciun colți-
șor nu scăpa de picioarele noastre curioase.

Aceeași bancă, aceleași chipuri holbate și 
obosite ne însoțeau zilnic pe aleile întorto-
chiate ale parcului. Erau cioplite pe stinghi-
ile galbene ale unei băncuțe retrase sub o 
salcie cu brațe ocrotitoare.

O copilă mărunțică, atent îmbrăcată cu o 
rochiță albă, decorată, ici și colo, cu buline 
roșii se prelingea pe spătarul băncuței aco-
perite de o pălărie din ramuri curgătoare. 
I-am remarcat săndăluțele imaculate, înco-
ronate cu o fundiță îmbulinată. Contrastau 
cu ținutele noastre prăfuite. Nici noi, san-
dalele mele n-au apucat să se bucure de o 
așa onoare, le-am târât prin grădina bunicii, 
ca mai apoi să arate ca niște vechituri. De 
fundiță, nici vorbă, o pierdusem printre ra-
murile cireșului.

Și ce păr avea, făptură cuminte, din fundul 
parcului! Auriu ca lămâile mamei din 
panerul nelipsit de pe masa din bucătărie. 
Cineva i-l lega jucăuș cu elastice brodate, 
de care atârnau pănglicuțe colorate. Pentru 
fiecare rochiță, avea asortate săndăluțe și 
panglici ce-i evidențiau părul buclat. Ochii 
senini priveau pierdut jocul nostru agitat.

O priveam fugar și admirativ, dar nu aveam 
timp de fandoseli, o consideram un bibelou, 
o fragilitate ce nu mi se potrivea.

Era însoțită de o doamnă tare protectoa-
re și nepoliticoasă, care nu știa cum să ne 
împrăștie dacă rătăceam pe sub răcoroasa 
salcie, ce ne atrăgea ca un magnet. Ticu, 
un acrobat teribilist, s-a urcat într-o zi în 
salcie, dar a coborât în fugă. Uimit și mut, 
s-a ghemuit lângă mama sa, îndreptându-și 
degetele obraznice înspre colțul copilei. Am 
auzit șoptit câteva explicații reci că trebuie 
să o evităm, nu era un partener potrivit de 
joacă, cică era altfel, un soi de handicapată. 
Greu de înțeles pentru mine! Nici mama nu 

m-a lămurit satisfăcător! Aceleași ezitări, 
încheiate cu interzicerea de a o aborda.

M-am hotărât să fiu mai atentă și, în scurt 
timp, am înțeles ce o făcea diferită. Toate 
rochițele ei se bucurau de câte un pulovăraș 
ce îi acoperea umerii. Preocupată de vân-
zoleala noastră, și-a turnat apă pe mâneca 
pulovărului ce-i trona peste umerii firavi. A 
cerut să fie schimbată. Realitatea m-a du-
rut, am clipit și am vrut să scap de imaginea 
ce mi se dezvăluia fără ocolișuri. Mânuța 
stângă îi era mai scurtă decât cealaltă, iar 
niște mici proeminențe țineau locul dege-
telor. Am ajuns acasă abătută și m-am ferit 
să dau ochii cu mama. O învinovățeam! Mi-
ar fi plăcut să-i prelungesc mâna cu stânga 
mea, iar din degetele mele lungi să-i lipesc 
bucățile lipsă.

Într-o zi, stătea rezemată pe un alt umăr. Un 
chip auriu o îndemna temător să se ridice la 
joacă. Cuprinsă de curiozitate și nu de milă, 
m-am apropiat de cele două timid. Simțeam 
că inima îmi bate în gât, de emoții îmi țiuiau 
urechile. Zumzete asurzitoare mă loveau în 
creștet. Pășeam, dar pe loc, distanța dintre 
noi se adâncea. Cine a făcut cei mai mulți 
pași nici acum nu știu, dar ne aflam față în 
față.

O păpușă ne bara drumul. Am ridicat-o. Îi 
lipsea o mână. Fetița m-a fixat cu o privire 
albastră. Într-o clipită, femeia de pe bancă 
m-a atins pe umăr.

— Ai venit să o necăjești? Vocea suna ame-
nințător. Picioarele îmi tremurau și mă po-
didea plânsul. M-am temut, dar n-aș fi vrut 
să apară mama, simțeam că acum nu am 
nevoie de ajutorul ei. „Sunt capabilă să re-
zolv situația.” Îngerul de pe bancă îmi dădea 
fiori. I-am răspuns sigură și stăpâna pe situ-
ație, nu mă recunoșteam.

— Nu vreau nimic! Am și eu o păpușă la fel. 
I-aș da bucuroasă mâna care îi lipsește.
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Femeia a înțeles aluzia, dar a a continuat 
pentru a se asigura. 

— Vrei să râzi de ea cu prietenii tăi? Nu ai 
altceva mai bun de făcut?

În mână, aveam o pungă cu cretă colorată. 
Am ridicat-o și am fluturat-o cu sinceritate.

— Vom desena cu dreapta, împreună, che-
narele pentru Șotron. La sărituri, mâna 
stângă o vom ține la spate pentru echilibru.

Femeia părea uimită că nu mă dădeam 
bătută. Îndrăzneala și siguranța mea au de-
zarmat-o. M-a cuprins o îndârjire inexplica-
bilă. Voiam să mă joc cu fetița inabordabilă. 
Misiunea părea imposibilă, dar mă ambițio-
nasem să o duc la bun sfârșit.

Micuța scutura mâna femeii, care se tot 
elibera neconvinsă. Cu ciotul fix, a lovit-o 
brusc. S-a luminat.

— Lasă-mă! Acum vreau să mă joc!

— Va râde de tine, copil prostuț!

— Vă rog, insistam eu cu privire încrezătoare.

Fratele meu privea scena neclintit. Nu era 
prima dată când intram în bucluc, datorită 
insistențelor mele. La următoarea mișca-
re nereușită, ar fi zbughit-o după mama. 
„Chiar n-aveam nevoie de ea!”

— Eleonora, am șase ani. Îmi poți spune 
Nora. Tu?

— Ruxandra, iar el Andi, fratele meu. Să 
desenăm!

Ochii rugători a fetei au făcut-o să încuviin-
țeze. I-am întins punguța, iar Nora și-a ales 
câteva bucăți. Mă simțeam bine, am învins!

Sub privirile atente ale femeii, schițam pe 
astfalt. Mă simțeam tensionată. Desenul a 
început să prindă contur, fiecare făcea un 

chenar, sarcinile erau clare. Cu coada ochiu-
lui, priveam fața nesigură a femeii. Nora de-
sena încet, dar sigur. Formele ei afișau me-
ticulozitate, perseverență, stăruință. Câțiva 
fluturi zburau din pumnul ei. Magică, micu-
ța! În jurul chenarelor, străjuiau flori, iscate 
ca după ploaie. Un copil talentat! Fluturașii 
și buburuzele zburau, iar florile desenate se 
scăldau în soarele după-amiezii.

Revederile au devenit obiceiuri. A aflat și 
mama unde rătăceam și a înțeles că ciudata 
era un copil normal ce avea nevoie de încre-
dere și joacă. I-am învățat pe adulți că sufle-
tele pereche se acceptă și cu defecte, ele se 
caută și anulează orice handicap.

În mintea mea de copil, nu-l condamnam pe 
Dumnezeu, ci îmi închipuiam cum a creat 
această fată din puținul lut care i-a mai 
rămas, optând să-i lase mâna neterminată, 
dar dându-i un surplus de talent, istețime 
și multă voință. Un înger venit pe Terra cu 
aripa frântă, dar cu inimă și gând curat.

Toamna a găsit-o pe Nora pregătită să in-
tre în tumultul școlii. Nu mai avea inhibiții, 
doar mamei i-au mai rămas câteva lucruri 
de învățat, să nu-i mai sară în ajutor dacă 
nu i se cere, iar Nora se descurca bine.

Începutul școlii m-a dezvăluit o fată matură, 
elevă în clasa a patra. Fratele meu pășea în 
clasa întâi. Nora i-a devenit colegă de bancă. 
Prâslea s-a făcut zmeu și o scotea pe Nora 
de la ananghie ori de câte ori era nevoie.

Din pragul ușii, i-am salutat prieteneș-
te. Micuți și plăpânzi se încurajau unul pe 
altul. De acum începea adevărata luptă 
a Norei. Pe holuri, unii o strigau Ciunta. 
Rar cineva o integra în jocurile de grup. 
Ochișorii ei senini întrebau obsedant: de 
ce? Marginalizată, nu reușea prin nimic să-i 
sensibilizeze pe colegi. Zmeul a obosit, firav 
s-a săturat să lupte cu răutatea.

Părinții Norei au hotărât să o mute la școala 
din cartier. A reînviat, redobândind seninul. 
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E prietenoasă, talentată și strădalnică. 
Calitățile ei au făcut-o vedeta școlii, nimeni 
nu o mai compătimea, a câștigat respectul 
tuturor. Câțiva invidioși mai cârcoteau pe la 
colțuri, dar erau destui aceia care să le în-
chidă gura.

Racheta de tenis i s-a lipit de umăr. Acum 
și-a aflat locul cu adevărat. Acest sport a is-
cat o altă făptură plina de speranțe, vioaie și 
competitivă.

Au trecut anii, iar Nora și-a luat în serios ro-
lul sportivului de performanță. Am văzut-o 
pe teren de fiecare dată. Nu scăpa mai ales 
concursurile organizate pentru persoanele 
cu dizabilități. A primit medalii și diplome, 
dar, mai ales, respectul și iubirea celor din 
jur. În cartier, devenise mica minune a te-
nisului. A ajuns să participe la olimpiade, 
iar acum are șansa de a urca din nou pe po-
dium. Nu mai avem timp să ne vedem, dar 
vorbim zilnic.

Stau cu sufletul la gură, sunt mândră de ea. 
Astăzi are o adversară de temut. Meciul a 
început și nu mă pot așeza. Stau în picioare, 
simt că doar așa o pot ajuta. Începe uimi-
tor și își adjudecă primul break cu scorul de 
1-0. A câștigat micuța blondă!

“Ce faci? Urmărește mingea, concentrea-
ză-te pe strategia de joc! Lovește și uită gre-
șelile pe care le-ai făcut! Rămâi în prezent 
și urmărește tehnica de joc!” Din păcate, 
game-ul se încheie cu o dublă greșeală a mi-
cuței. De data aceasta, n-a luat niciun punct 
pe propriul serviciu. Finalul este 1-1 pentru 
adversară, se poate lăuda și ea cu un break.

O văd pe Nora că respiră adânc. Știu ce 
spune. Îi urmăresc buzele. “Am nevoie să 
greșesc, se mai întâmplă!” Se mobilizează.

Penelopa a servit primul as al meciului la 
scorul de 30-40 și acum a egalat. Nora res-
piră profund și se concentrează. Forțează 
jocul, însă adversara a salvat 6 mingi de 
break. A șaptea minge a fost a blondei. Duce 

mâna stângă la spate. Așa am învățat-o, îi 
aduce noroc. S-a ales cu un break bineme-
ritat. Lupta este strânsă, 2-1, break pentru 
fata mea.

Adversara nu cedează și îi răspunde pe mă-
sură, câștigând game-ul pe serviciul Norei. 
2-2, breakul este al Penelopei. Breakurile se 
țin lanț în acest meci de început. Tata spune 
cu tristețe că nici un game n-a fost câștigat 
pe propriul serviciu. Nora a reușit un break 
alb, așa cum a făcut adversara în game-ul al 
doilea. Mă bucur de acest 3-2, iar breakul îl 
are Nora.

Se ivește și primul game făcut la serviciu 
din acest meci. Micuța n-a pierdut decât un 
punct. E 4-2, iar game-ul îi revine.

S-a mobilizat și joacă bine! A dus mâna 
stângă la cap. Știu ce a gândit, ,,Joc pentru 
tine, om drag, tu ai fost mereu lângă mine!” 
Sunt trucurile noastre și nu le uită în orice 
meci!

În ultimele trei game-uri, Penelopa a făcut 
doar două puncte, scorul o favorizează pe 
Nora, un   5-2 și un break, care o bucură. 
Zâmbetește cald și abia își ridică ochii din 
pământ, o simt sigură, dar modestă. Îi stă 
bine echipamentul, albul imaculat o face 
angelică.

Nora greșește din nou dar cumulează doi 
ași. Se încheie primul set cu 6-2 pentru ea. 
Pare obosită, își relaxează mușchii în șase 
timpi. A alergat întruna, a transpirat pen-
tru acestă reușită. Primul set nu a fost deloc 
simplu. La început, Norei i-a lipsit vioiciu-
nea. Loviturile i-au fost precise, dar a și ra-
tat. Abia a reușit să se echilibreze.

Beau apă și îmi frec palmele umede, îmi 
arunc ochii la geam. Mușcata Norei are 
multe flori. E semn bun! Mă strigă ai mei, 
fug ca glonțul, sunt cu ochii pe fata mea.

A început setul doi. Penelopa servește. Nora 
conduce game-ul, dar adversara a revenit 
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tumultuos. Mi-e teamă din nou. O vreau 
pe podium! Tabela de marcaj afișează 0-1, 
game-ul îi revine temutei portugheze. Micu- 
ța nu se lasă, servește bine și îi lasă un singur 
punct adversarei. E 1-1 și game pentru ea.

Penelopa joacă susținut, game-ul pare să fie 
al ei, însă Nora s-a revigorat. Nervoasă că 
adversara o conduce, strânge din dinți și își 
ridică ochii din pământ luminată de gândul 
victoriei și rezultatele se văd, 2-1, breakul 
îl savurează fata blondă. Câștigă în forță și 
o zdrobește psihic pe adversară. Deschide 
rapid game-ul cu un forehand uimitor și 
încheie cu 3-1. Game-ul e al ei. Portugheza 
devine o leoaică înfocată, intensifică ritmul, 
Nora simte strategia. Respiră cadențat și se 
bucură de avantaj, însă Penelopa obține re-
pede două puncte și câștigă game-ul cu 3-2.

Timpul se scurge fulgerător și micuța simte 
mirosul locului fruntaș. Adversara își șterge 
sudoarea și imploră ajutor, cedează psihic. 
De game se bucură Nora. Sunt udă în spate, 
râd, plâng și mai înghit câte puțină apă. Un 
break cu 5-2 o încununează pe micuță. Nu 
mai poate, se cam grăbește și un 5-3 face ca 
breakul să fie al Penelopei, însă are un dez-
avantaj de un break în fața Norei. Nu mai 
pot urmări loviturile și îmi vine să țip, 6-3, 
game, set și meciul este câșigat de fata mea. 
Arbitrul anunță, Nora-Penelopa 6-2/6-3. 
Am crezut în ea ca de fiecare dată și iat-o 
din nou victorioasă cum îi și stă bine.

Meciul a început timid, iar în primele 5 ga-
me-uri s-au înregistrat tot atâtea break-uri. 
Nora a reușit câteva lovituri memorabile, 
printre care și un forehand la scorul de 3-1 
și a dezarmat-o pe portugheză, care se stră-
duia să se mențină, dar Nora și-a adjudecat 
și setul doi, obținând un 6-3 categoric. A 
reușit în fața Penelopei fără ca cineva să-i 
fi citit emoțiile, toți au văzut-o bătăioasă și 
stăpână pe situație. O cunosc, s-a zbătut, 
a suferit, avea mâna stângă la spate și își 
umezea buzele ca să nu uite drumul victori-
ei. În setul doi, a fost mai bine. A câștigat la 
început strâns și      s-a concentrat uimitor 

pentru primele game-uri din manșa urmă-
toare. A învins din nou și totul   s-a luminat. 
La nivelul acesta, până nu a obținut ultimul 
punct, nu a schițat niciun gest de siguranță.

Bea apă și salută suav, fiecare gest al ei are 
grație. Două șuvițe îi atârnă pe lângă urechi, 
iar părul prins în aceleași codițe copilărești 
îi dau un aer profund. Își netezește tricoul 
și, grijulie, își adună lucrurile. Privirea îi 
zboară departe. Cineva o îmbrățișează, iar 
peste umăr îmi zâmbește recunoscător.

Sar din taxi și țâșnesc pe ușa aeroportului. 
Avionul aterizează. Prin geamul masiv, îi 
văd silueta. Dă câteva interviuri și grăbeș-
te pasul. O iau de după umeri și ne facem 
nevăzute. Suntem din nou împreună, zâm-
bete, amintiri, lacrimi. Ne bucurăm câteva 
zile una de cealaltă. Noi în oglinda trecu-
tului și în lumina prezentului. Viitorul ne 
îmbrățișează.

PROZĂ 
Categoria: 11-14 ani – PREMIUL II 

Elevă: Oistric Olivia-Andreea 
Școala Gimnazială “Ioan Cernat”, Havîrna 

Profesor îndrumător: 
Aionesă Ionela

Alin - prieten adevărat

Eram pur și simplu nerabdător. Parcurgeam 
repede holul liceului, cu speranța să nu 
fiu ultimul ajuns acolo. Totuși, ei ar fi fost 
obișnuiți cu asta. În timpul celor patru ani 
de liceu, ajungeam mereu ultimul. De multe 
ori aveam “norocul” să ajung după profesor, 
dar în loc să inventez eu minciuni și să scap, 
o făceau ei în locul meu. Când ajungeam 
nu mai trebuia să zic nimic, pentru că 
profesorului îi părea deja rău de accidentul 
suferit de câinele meu și îmi spunea că îmi 
motivează absența fără nici o problemă. De 
fiecare dată inventau o scuză realistă, pe 
care orice om ar fi crezut-o. Și eu mă miram 
uneori de inteligența lor.

Ei bine, asta este clasa în care trebuie să ne 
întâlnim. Când am deschis ușa, i-am văzut 
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pe foștii mei colegi, așezați exact ca acum 
douăzeci de ani. Ne-am îmbrățișat în grup, 
fericiți că nu lipsea nici măcar unul și că 
eram în aceeași formulă ca pe parcursul ani-
lor de liceu. L-am analizat pe fiecare în par-
te, în așa fel încât, peste ani și ani, să mi-i 
amintesc clar, ținând cont de orice detaliu. 
Am luat scaunele și le-am așezat în cerc in 
dreptul sobei de teracotă din spatele clasei, 
așa cum făceam în zilele friguroase de iarnă. 
Am început să vorbim despre situația noas-
tră din prezent și pot spune că sunt foarte 
bucuros că fiecare era împlinit, avea o slujbă 
bună și o familie.

După ceva timp în care am vorbit despre 
planurile noastre de viitor, am ajuns la mo-
mentul mult așteptat de mine: amintirile 
din acei minunați și de neuitat ani de liceu. 
Ne-am hotărât să spunem pe rând câte o 
amintire.

Când a venit rândul meu să povestesc, am 
ales o întâmplare în care dragul meu coleg 
de bancă, care pe tot parcursul povestirii 
s-a uitat cu lacrimi în ochi la mine datorită 
emoțiilor care îl încercau atunci, mi-a arătat 

ce înseamnă prietenia adevărată. Pe vremea 
aceea, gestul pe care l-a făcut m-a impre- 
sionat profund, dar cel mai important lucru 
e că de atunci nu ne-am lăsat la greu și am 
fost mereu alături unul de altul.

În clasa a XI-a aveam un profesor de sport 
exigent, care nu prea îmi era pe plac. În 
fiecare an, la începutul lunii mai, se organiza 
un maraton. Era un fel de joc al profesorilor 
de sport. Erau trei la număr și alegeau 
câte doi elevi din clasele la care predau. 
Profesorul elevului care câștiga trebuia să 
fie respectat de ceilalți doi profesori până 
la următorul maraton. Elevului care câștiga 
i se acorda o minge frumoasă, galbenă cu 
dungi  albastre. Dar nu asta era ceea ce 
conta pentru câștigător. Pe lângă mingea 
cu care trecea mândru pe holuri, câștiga 
inclusiv respectul întregii școli. Pentru noi, 
bobocii, era cea mai mare onoare să dai 
mâna cu elevul respectiv sau să îți răspundă 
la salut.

Pentru noi era ceva de necrezut atunci când 
profesorul ne-a spus că anul acesta vor 
participa la maraton și doi elevi din clasa 



spirit olimpic   

81

noastră. Din ziua în care ne-a spus acest 
lucru și până în ziua maratonului nu exis-
ta o seara în care să nu ne întâlnim toți pe 
terenul de sport, indiferent că fugeam de 
acasă sau că făceam nenumărate promisi-
uni părinților pentru a ajunge. Făceam zeci 
de ture de teren, ne cronometram unul pe 
altul și încercam să calculăm de câte seri de 
alergat mai aveam nevoie pentru a alerga 15 
ture de teren fără oprire. Niciodată nu ne 
ieșeau calculele bine, pentru că abia putea 
fiecare să își scoată media 5 la mate.  Ne în-
torceam obosiți și transpirați acasă, unde ne 
trânteam în pat și adormeam instantaneu.

Cu o zi înainte de maraton, am fost chemați 
toți pe terenul de sport. Am fost puși să aler-
găm 15 ture de teren fără oprire. Eram foar-
te emoționați. Unul câte unul, am făcut cele 
15 ture de teren. Vroiam ca toți să ne aleagă 
pe noi, dar nu pentru a-l face câștigător pe 
profesor. Toate clasele mai mari din liceu au 
spus că nu s-a întâmplat niciodată să câștige 
un boboc, iar noi voiam să le demonstrăm 
că putem ieși învingători.

A venit și momentul adevărului. Profesorul 
stătea drept în fața noastră, uitându-se fio-
ros la noi. De fapt, habar n-am dacă el chiar 
se uita urât sau doar mi s-a părut mie. Eram 
atât de emoționat, încât nu m-aș mira dacă 
cineva mi-ar zice că el se uita perfect nor-
mal, iar eu am avut vedenii.

Nu pot să-mi exprim bucuria în momentul 
când mi-am auzit numele! Mă simțeam în 
al nouălea cer! Eu și colegul meu de bancă, 
aleși amândoi pentru a participa la cel mai 
important eveniment din școală. Eram în 
culmea fericirii! În noaptea aceea, nu am 
putut dormi la câte emoții aveam. Aveam 
șansa să demonstrez cât de bun eram și să 
le arăt celor mai mari că bobocii sunt la fel 
de buni ca ei. Totuși, eram cuprins de frica 
să nu-mi dezamăgesc colegii. Ei și-au pus 
încrederea în mine, iar gândul că aș putea 
să nu câștig mă înfricoșa.

În dimineața următoare, mi-am adunat 
toate forțele si am pornit spre liceu. Cu 
fiecare pas, emoțiile mele creșteau și se 
înmulțeau mai ceva ca picăturile de ploaie 
într-o furtună. Am ajuns în curtea liceului 
unde toți colegii mă așteptau. M-am 
dus direct la Alin, colegul meu de bancă 
cu care concuram. Amândoi am primit 
încurajări de la colegi, ceea ce ne-a făcut să 
ne simțim mai bine. Uitându-mă la ceas, 
am observat că mai era doar o oră până la 
începerea maratonului, așa că l-am luat pe 
Alin deoparte și i-am spus că ar fi timpul să 
mergem în vestiar să ne schimbăm.

În apropierea vestiarului, mi-am dat seama 
că mi-am uitat adidașii în clasă, așadar 
i-am zis lui Alin că mă întorc după ei. 
Întâmplător, când am vrut să deschid ușa 
clasei, am auzit niște voci venind din clasa 
de alături. Vorbeau doi elevi mai mari, sau 
cel puțin așa mi s-a părut, asta datorită 
vocilor groase. Cei doi discutau ceva în 
legătură cu maratonul:

— Avea dreptate Sabin. Am procedat greșit 
când le-am zis bobocilor cum că sunt șanse 
puține să câștige. Asta i-a făcut să se ambi-
ționeze și să facă tot posibilul să iasă câști-
gători, spunea pe un ton agresiv unul din ei.

A urmat o serie de injurii după care celălalt 
a zis:

— Într-adevăr. Am procedat greșit când am 
făcut asta. Dar lucrurile nu pot rămâne așa.

Am auzit pași îndreptându-se spre ușă, ceea 
ce m-a făcut să o iau la fugă. Din păcate, 
nu am mai putut auzi restul discuției. Am 
pornit spre vestiar, gândindu-mă la ceea 
ce tocmai am auzit. Ajuns acolo, Alin m-a 
întrebat:

— Ce încerci să îmi ascunzi?

— De unde ți-a venit ideea că aș putea să-ți 
ascund ceva, i-am raspuns eu nedumerit.
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— Păi, te-ai dus după adidași, ai zăbovit 
mai mult decât trebuia și nici măcar nu i-ai 
adus! Tu ce ai crede dacă ai fi în locul meu?

Deși nu eram dornic să o fac, i-am povestit 
lui Alin tot ceea ce am auzit.

— Știi că fratele meu a terminat clasa a 
XII-a anul trecut tot la liceul acesta, nu, mă 
intrebă el.

— Normal!

— Aseară mi-a povestit că există un băiat în 
clasa lui, care până în clasa a XI-a a câști-
gat consecutiv acest maraton, fiind singurul 
care a reușit să adune trei mingi frumoase, 
galbene, cu dungi albastre, dar și respectul 
întregului liceu timp de trei ani. Pe dea-
supra, învăța cel mai bine din clasă și era 
olimpic la majoritatea obiectelor. Deși pro-
venea dintr-o familie nevoiașă, toți profeso-
rii îl iubeau. Din păcate, anul trecut, în clasa 
a XII-a, l-a învins un boboc, mai exact Dixi, 
care acum este a X-a. A făcut tot posibilul să 
nu afle bobocii care vor veni anul următor. 
Vroia ca toată lumea să-l știe ca pe un în-
vingător. A fost distrus, era mereu supărat 
și, ușor-ușor, s-a lăsat de învățat. A rămas 
repetent, iar acum este tot în a XII-a. Am 
bănuiala că el era cel care spunea că lucruri-
le „nu vor rămâne așa”. Faptul că ești boboc 
și ai putea oricând să-l învingi, l-ar putea 
determina să facă lucruri prostești.

Mi s-a părut că Alin a inventat intenționat 
povestea asta, pentru a mă face să îmi fie fri-
că și să nu mai concurez, el având mai mari 
șanse să câștige. Nu l-am băgat în seamă și, 
uitându-mă la ceas, i-am zis să mergem pe 
teren, să nu cumva să întârziem. A fost sur-
prins când mi-a auzit răspunsul, dar nu a zis 
nimic. S-a dus în clasă, mi-a adus adidașii și 
am mers amândoi pe terenul de sport.

Printre oamenii care stăteau de o parte și 
de alta a liniei de start, mi-am văzut colegii, 
care așteptau nerăbdători începerea mara-
tonului. Alin s-a dus la ei. Și eu voiam să o 

fac, dar prezența lui Alin nu-mi făcea plăce-
re. Credeam că ar vrea să nu câștig și că era 
în stare să încerce să mă facă să renunț.

Când m-am hotărât să merg la ei, am auzit 
fluierul domnului profesor care anunța în-
ceperea maratonului. Am mers cu ceilalți 
elevi pe care i-a ales el. Ne-a încurajat, spu-
nându-ne ca orice s-ar întâmpla, pentru el 
vom fi mereu câștigători.

Ne-am așezat la linia de start. Eu eram nu-
mărul 8, în stânga mea era Alin cu numă-
rul 9, iar în dreapta mea era un băiat solid 
cu numărul 7. Sunt sigur că se uita fioros la 
mine, emanând o ură care m-a speriat.

Profesorul a suflat tare în fluier, semn că 
trebuia să pornim. Am început să alerg 
ușor, pentru a rezista cei 42 de kilometri 
fără să mă opresc. Pe la jumătatea drumu-
lui l-am zărit pe Alin. Alerga cel mai repede, 
fiind înaintea noastră cu o distanță destul 
de mare. Lângă mine era băiatul cu privirea 
fioroasă. Mi-am zis să măresc viteza, poa-
te poate îl ajung pe Alin. Atunci am simțit 
o lovitură puternică în zona genunchiului 
care m-a făcut să cad la pământ, gemând de 
durere. Vedeam zeci de picioare trecând pe 
lângă mine, dar nimeni nu se oprea să mă 
ajute. Oricât m-aș fi chinuit, nu m-aș fi pu-
tut ridica. Nu mai puteam de durere și sim-
țeam cum mi se închid pleoapele.

Dintr-o dată, am simțit o picătură de apă pe 
buze. Era Alin.

— Ce-i cu tine aici? Puteai câștiga, puteai să 
demonstrezi că ești cel mai bun, i-am spus 
eu, sperând să îl fac să continue maratonul.

— Cu ce mă ajută asta? Nici măcar nu vreau 
să-mi dai explicații. Probabil așa aș fi proce-
dat și eu. Acum haide! Să n-o mai lungim. O 
să mergem ușor, o să te car în spate, dar clar 
o să trecem linia de finish împreună.

Atunci mi-am dat seama că Alin îmi va fi 
prieten toată viața. Eu nu cred că aș fi făcut 
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ce a făcut el, lucru ce mi-a dat de gândit. Am 
învățat ce însemnă prietenia adevărată.

Într-un sfârșit, am ajuns la linia de finish. 
Toată clasa aștepta cu sufletul la gură 
venirea noastră, neștiind ce s-a întâmplat. 
Am crezut că o să fie nervoși, supărați și că 
nu vor vrea să asculte explicațiile noastre. 
Dimpotrivă, ei au fost foarte îngrijorați de 
întârziere și bucuroși când ne-au văzut.

Când am rămas singuri, Alin m-a întrebat 
cum arăta cel care m-a lovit. După descrie-
rea ceva mai detaliată a băiatului cu privirea 
fioroasă, Alin mi-a spus:

— Cred că ai și tu o bănuială în privința 
identității acelui băiat, dar indiferent 
cine era, cred că ceea ce-ți voi spune te 
va înveseli. Fostul coleg al fratelui meu a 
câștigat maratonul. Înainte de a spune ceva, 
gândește-te că o să se reapuce de învățat și 
că o să își revină. Totul s-a întâmplat cu un 
scop.

Într-adevăr, vestea pe care mi-a dat-o Alin 
m-a înveselit, dar eu eram deja vesel. Îmi 
făcusem un prieten, unul care simțeam că 
nu mă va lăsa niciodată. Și chiar așa a fost. 
Eu și Alin am fost de nedespărțit. Dacă 
cineva se lua de mine, se lua și de el. Eram 
ca frații. Aveam încredere deplină unul în 
altul, iar nimeni și nimic nu ne poate face 
să ne certăm.

După ce am povestit eu, a mai povestit doar 
un coleg, după care a trebuit să ne despăr-
țim. Toți au ieșit pe ușă, iar când dădeam și 
eu să ies, aud vocea lui Alin strigându-mă: 

— Așteaptă! Vreau să îți spun ceva.

— Ce este?

— Păi, oricând vei avea nevoie de mine, să 
mă suni. Voi fi mereu aici pentru tine. Uite 
aici numărul meu, mi-a spus el întinzân-
du-mi o bucată de hârtie. Știu că nu prea 
am mai vorbit în ultimul timp, dar vreau să 

fim mai apropiați. Toate peripețiile din liceu 
sunt pentru mine comori, ținute în siguran-
ță în suflet. Mai ales competițiile sportive la 
care am participat împreună, din care me-
reu am avut câte ceva de învățat.

Cuvintele lui Alin au reușit iar să mă emoți-
oneze, dar acum eram ferm convins că prie-
tenia noastră era una unică și că sunt foarte 
norocos că am cunoscut un asemenea om. 
Această întâlnire nu a făcut altceva decât 
să trezească sentimentele de prietenie care 
erau între noi.

PROZĂ 
Categoria: 11-14 ani – PREMIUL III 

Elevă: Nistor Teodora 
Școala Gimnazială “Al. Ioan Cuza”, Bacău 

Profesor îndrumător: 
Manolachi Ionela

Lumea în alb și negru

Bună! Mă numesc Max și vă voi spune po-
vestea vieții mele. Probabil vă gândiți, cum 
ar putea avea un copil de 13 ani o viață des-
pre care să poată povesti. Ei bine, veți afla 
imediat.

Locuiesc împreună cu părinții și câinele 
meu, Bonnie. Sunt singur la părinți. Mi-aș 
fi dorit să am o soră sau un frate cu care să 
pot vorbi din când în când despre ceea ce mi 
se întâmplă...

Bonnie este o cățelușă albă, frumoasă și 
tare jucăușă. Câteodată simt că este singura 
căreia pot să mă destăinui, să-i spun totul. 
Desigur, până acum totul pare normal, însă 
acum urmează elementul care mă diferenți-
ază de toți ceilalți și care îmi pune o etichetă 
mare pe frunte: sunt un copil afro-american.

Să fii de culoare nu e un simplu detaliu, 
precum ochii albaștri sau părul castaniu. Să 
fii de culoare este un stil de viață pe care, 
credeți-mă, chiar nu vi l-ați dori. Încă de la 
grădiniță am început să primesc observații, 
copiii crezând că sunt „murdar”. La școală 
situația s-a înrăutățit. La clasa a V-a copiii 
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m-au poreclit „Murdărel”. Aproape în fieca-
re seară mă culcam în pat plângând și îm-
brățișând-o pe Bonnie.

La un moment dat, mama a aflat de poreclă 
și m-a mutat la altă școală în speranța că va 
fi mai bine. Aici nu am prieteni, însă am un 
coleg, pe George. Sunt însă sigur că și el mă 
urăște. Am devenit tot mai închis în mine și 
singura mea alinare era să joc fotbal cu par-
tenerul meu de încredere, cățelușa Bonnie.

Văzând atracția mea pentru acest sport, 
părinții m-au înscris la cercul de fotbal. 
Am mers cu speranța că mă voi simți mai 
liber și mai normal, când voi juca. Acolo 
însă lucrurile s-au înrăutățit. În prima zi 
mi-am întâlnit colegii, printre care era și 
George. Profesorul a fost foarte drăguț. 
Ne-a dat o probă, iar la final m-a felicitat, 
lucru care a atras spre mine anumite priviri 
nemulțumite.

În vestiar toți băieții s-au strâns într-un 
colț, uitându-se spre mine într-un mod cu 
care eram deja obișnuit. La plecare i-am 
salutat, însă nu am primit niciun răspuns.

Ajuns acasă, m-am dus direct la culcare cu 
pretextul că sunt obosit. Bonnie s-a cuibărit 
la picioarele mele. Asemeni unui copil mic, 
am întrebat-o: “De ce oamenii din jurul meu 
nu pot fi ca tine?” Apoi am plâns, deși sunt 
băiat, deși ar fi trebuit să las totul să treacă 
pe lângă mine. Am plâns…

Totul a continuat așa timp de o lună de zile, 
apoi au început glumele proaste, pe care de 
teama antrenorului le spuneam numai în 
vestiar. Faulturile erau dese și utilizate cu 
orice ocazie.

Antrenorul era singurul care mă accepta. 
El mă tot întreba mereu dacă s-a întâmplat 
ceva, însă eu nu îi spuneam nimic. Dacă i-aș 
fi spus, i-ar fi certat pe colegii mei și asta 
nu ar fi dus decât la agravarea situației. Am 
început să fiu mai retras, însă nici asta nu 
le-a plăcut. Cu siguranță, nu mă doreau în 
echipă.

Într-o zi, în timpul unui meci, George s-a 
aruncat pur și simplu în fața mea. Nu am 
reușit să-l evit și l-am lovit. Acesta a urlat și 
a plans, iar mama lui a început să mă certe. 
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Antrenorul a intervenit imediat, explicând 
că a fost vina lui George. A plecat supărată 
împreună cu fiul ei. În urma lor am auzit o 
remarcă a cărei destinație sunt sigur că au 
fost urechile mele. Era vocea pițigăiată și 
puțin răgușită a mamei lui George, doamna 
Tusman, care îi spunea fiului ei că așa sunt 
cei ca mine, din Africa, ar face orice pentru 
scopul lor mârșav.  Aceste cuvinte au 
intrat în sufletul meu asemeni unui cuțit și 
lacrimile au început să-mi curgă.

Am rămas în baie în gresia rece, așteptând-o 
acolo pe mama mea. A venit și m-a luat, însă 
am așteptat până acasă pentru a-i povesti. 
Seara am întrebat-o cu glasul stins: “Mama, 
de ce sunt eu negru?” În acel moment lac-
rimile au sclipit în ochii mamei mele și fără 
a-mi răspunde, m-a îmbrățișat.

La următorul antrenament profesorul ne-a 
anunțat că vor urma preselecții pentru echi-
pa județeană. Era incredibil! Câțiva din-
tre noi urmau să fie selectați în echipa cea 
mare!

Au început pregătirile. A fost o perioadă 
lungă și grea, însă am reușit să resist cu 
bine. Eram presat de timpul scurt pe care îl 
aveam pentru teme, însă nu aveam pe nime-
ni de vârsta mea care să-mi acorde măcar o 
bătaie pe umăr, cu care să petrec timp, așa 
că m-am dedicat școlii și antrenamentelor.

La început am fost mai retras, nu am vrut să 
atrag atenția, nu am vrut să ies în evidență, 
însă după un timp am realizat că pot face 
mai mult, pot fi o nouă persoană, că această 
preselecție ar putea fi o poartă deschisă 
pentru mine.

Am început să devin mai bun pe zi ce trece 
și chiar mi-am strâns în jur un grup de “pri-
eteni”. Am încercat să-i evit, deoarece nu 
credeam că persoanele care la început m-ar 
fi expediat la o sală de sport “mai neagră”, 
îmi puteau fi acum prieteni doar pentru că 
am devenit mai bun în fotbal. George, în 
schimb, îmi arunca cele mai tăioase priviri. 

Se comporta  de parcă  i-aș fi luat ceva ce îi 
aparținea.

A venit și ziua cea mare. În vestiarul cel al-
bastru de la Stadionul Național am rămas 
singur, trăgând aer în piept. Urma momen-
tul meu. Am pășit peste prag cu încredere, 
însă cineva m-a oprit. O persoană care ținea 
în mână o pancardă mare pe care era scris 
cu majuscule „HAI, GEORGE!”. Am vrut să 
o evit, însă m-a oprit și pe tonul ei pițigă-
iat mi-a spus: “Acolo vor fi multe persoane 
și mă gândesc că nu ar arăta bine dacă ai fi 
și tu acolo! E doar un sfat. Eu n-aș vrea ca 
juriul să-i depuncteze și pe ceilalți din cauza 
ta…”

Deși aveam ochii în lacrimi, o putere s-a 
trezit în mine și fără a mă clinti, am strigat 
„NU!” și am intrat pe teren. Mi-am șters lac-
rimile și am început jocul.

Am pus atât de mult suflet în acel meci, 
încât chiar dacă nu voiau, colegii mei erau 
obligați să îmi paseze mingea.

Scorul era strâns: 4-4. Mai era doar un mi-
nut până la fluierul arbitrului care oprea 
meciul. Aveam mingea. Știam că acum to-
tul depinde de mine. Am ocolit adversa-
rii, apoi am șutat. Mingea a trecut printre 
mâinile portarului și s-a oprit în plasa albă. 
Timpul s-a oprit în loc. Dintr-o dată, nu mai 
eram negru, ci campion! Fluierul arbitrului 
s-a auzit. Jocul s-a terminat. Am câștigat! 
Aplauzele nu mai conteneau!

După câteva minute s-a auzit din difuzoa-
re: „Pentru echipa județeană a fost selec-
tat...” Inima îmi bătea tot mai tare! „…Max 
William”!

Picioarele mi se înmuiau tot mai tare în 
timp ce mă îndreptam spre scenă. O meda-
lie mare, aurie a fost pusă pe gâtul meu. Era 
un nou început!

Din prima zi petrecută la echipa județeană 
mi-am făcut un prieten, pe Jack. Lui nu 
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i-a păsat de culoarea mea. În scurt timp, 
Jack, Bonnie și cu mine am devenit un trio 
de nedespărțit. Puținii copii din grupa mea 
care mai încercau să mă insulte, au încetat 
asta în scurt timp, deoarece nimeni nu îi 
asculta.

Pentru mine a început o nouă viață. Astfel 
am renăscut eu, Max. Nu cel negru, nu cel 
alb, nu cel insultat de toți, ci doar MAX..

PROZĂ 
Categoria: 15-18 ani – PREMIUL I 
Elevă: Coteț-Șerban Georgiana 

Liceul Teoretic “Constantin Brâncoveanu”, 
Dăbuleni 

Profesor îndrumător: Zaria Alina-Maria

Elisabeta & Kaiser

— Am murit?...

În coșmar părea că aveam ochii deschiși, 
însă nu zăream nimic, totul era scufundat 
într-o beznă desăvârșită, abstractă, în afara 
legilor firescului, încât nici tăișul ascuțit 
al unei lame mistice nu putea străpunge 
haosul. De văzut, nu vedeam, dar auzeam 
ceva. Erau bătăile tumultuoase ale inimii 
mele înfricoșate de posibilitatea unei morți. 
Trecusem dincolo?...

Dar nu, pulsul vieții încă vibra în mine. 
Eram poate undeva la graniță, râvnită ca un 
trofeu de ambele lumi. O aud pe mama, mă 
strigă, mă cheamă la ea. Vreau să-i răspund, 
dar nu pot. N-am putere să scot cuvinte din 
mine. Nici să mă mișc nu pot. Am trupul 
înțepenit, nu ascultă de mintea lucidă ce-i 
comandă să dea semne de vitalitate. Într-o 
situație umilitoare în care corpul  ți-e refu-
zat, rămâi doar cu atuul minții. Iar oamenii 
sunt proști, îi subestimează într-atât forța.

Acest organ care ne consumă rația cea 
mai mare de oxigen, este cabinetul medi-
cal unde totul se vindecă. El cu el și prin 
el. Ascunzătoarea în care ținem ultimele 
rezerve de apărare și în care Divinitatea 
așează cele din urmă licăre de speranță. 

Anii de sport m-au învățat o lecție mare. 
Umanitatea a lăsat mintea într-o latență us-
turătoare secole, moțăind cum s-ar spune, 
de vii. Și eu am făcut asta. Dar prin exercițiu 
fizic am redescoperit autoritatea sălașului 
de sub frunte care a deșteptat în mine abili-
tăți adormite, neștiute.

Mă sforțez. Negura din jur pare că se disper-
sează. Văd o pajiște întinsă, primăvăratică 
de un verde săltăreț. Și-mi miroase a liliac 
de munte. Da, e raiul, raiul copilăriei mele. 
Cunosc perfect vedenia. O pajiște micuță de 
pe întinsele domenii. Uite-mă gata echipată, 
dând zor lui Kaiser să-și încerce copitele pe 
panta abruptă, să-i testez frânarea și echi-
librul. Bietul meu frumos Hanoverian. Era 
un murg tânăr, slăbănog și costeliv, doar ca-
pul mare de el, cu ochii sclipitori, trădând o 
inteligență năzdrăvană. Era flăcău pe atunci 
și eu, abia o copilă.

Nu exagerez când spun că am crescut prin-
tre herghelii. Părinții mei se ocupau cu creș-
terea armăsarilor de curse, iar pe mine m-au 
făcut purtând în suflet aceeași dragoste făță 
de cai. Ba, m-au mai botezat Elisabeta, spe-
rând că voi fi o călăreață la fel de bună pre-
cum împărăteasa omonimă. Am avut doi 
cai, de notorietate ai mei, exclusiv.

Primul mi-a fost dăruit de părinți, fiind 
un exemplar strălucit. Tatăl o legendă vie, 
mama o învingătoare, deci el nu putea fi 
născut decât „pentru a deveni campion”. 
Deoarece mă visam încă din copilărie pe 
culmile succesului, am decis să țes o plasă 
de mister în jurul meu și mi-am numit ca-
lul Kaiser spre a spori legăturile cu contro-
versata figură feminină decedată ce părea       
că-mi influențează din cer destinul.

Kaiser a fost pentru mine tot ce putea fi un 
armăsar cu sânge fierbinte pentru un rege. 
El nu cunoștea înfrângerea. Era un ambi-
țios rarisim ce-mi transmitea și mie din 
această stare în care hotarele omenescu-
lui sunt împinse la maxim și ai putința de 
a pune cătușe imposibilului. Pe spinarea 
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lui, am cunoscut amestecul cel mai greu de 
emoții. Contractându-și deliberat trupul, 
pornea într-un galop nebunesc care dizol-
va orice lucru în afară de ținta supremă: 
gloria. Nechezatul lui întărâtat reverbera 
ecouri țipătoare în peștera sufletului meu, 
iar neastâmpăratul dat din picioare expri-
ma dorința oprită de a o lua în locul meu. 
De când am privit înainta oară în ochii lui 
întunecați, negri ca noaptea (și era abia un 
mânz schilod pe-atunci) am văzut patima 
necruțătoare a jocului care a pătruns și în 
mine ca o boală. Am înțeles că suntem pier-
duți dacă nu tratăm acest virus prin exce-
lență. Abuzând de exerciții regulate în care 
puneam la bătaie echilibrul dintre corpul lui 
și mintea mea, am devenit o singură ființă. 
Așa ne puteam anticipa mișcările, eu dibu-
indu-i stările doar văzându-i postura, el în-
țelegând ce simt dintr-o ușoară mângâiere. 
Când eram bolnavă, suferea și el în grajd 
vârât în paie. Cât timp a fost accidentat la 
picior, aveam senzația că și glezna mea în-
dură aceeași luxație păguboasă ce-i dădea 
lui frământări de cap. Nu puteam fi despăr-
țiți. Cine avea curajul ăsta risca la fel ca un 
doctor nepriceput care încearcă să separe 
trunchiurile a doi copii siamenzi. Îi omoară 
pe amândoi.

Al doilea cal a fost, de fapt, o iapă, peste care 
am dat la un târg faimos unde sunt vândute 
doar exemplarele cu sânge pur, plămădi-
te din părinți de seamă, destinate a deveni 
și ele niște stele la fel de strălucitoare ca 
demnii înaintași. Însă, uneori, natura nu 
ține seama de genealogia excelentă și ha-
zardează norocul bietelor animale la ruleta 
destinului. Așa se face, că, deși iapa avea 
strămoși recunoscuți pe plan internațional 
pentru performanțele lor ecvestre, ea venise 
pe lume într-un trup plăpând, bolnăvicios 
care nu putea înfrunta temeraliile zdrobi-
toare ale curselor de cai. Nici acum nu pot 
gândi de ce am ales să cumpăr acel exem-
plar sortit pierzaniei. Era evident că nu avea 
să facă vreo isptavă, să fie ținta vreunui mi-
racol care să-l trateze de toate dizabilitățile. 
Totuși, fizicul era afectat, însă spiritul brav 

dat de secole de victorie descendentă reflec-
ta in ochi promisiuni superioare de reușită.

M-am ocupat mult de bunăstarea ei și pas 
cu pas, s-a văzut în dânsa moștenirea boga-
tă. Cu răbdare și iubire, ființa aceasta orop- 
sită a ajuns pe potriva marilor campioni. 
Era tot un Hanoverian, drăgălaș și bălțat, 
cu toate acestea nu avea un temperament 
la fel de aprins ca al lui Kaiser.. Dacă vitea-
zul meu cu nume austriac avea capacitatea 
de a mă face pe mine să iau foc, să ard ori-
ce experiență în totalitate pe spinarea lui, 
Nene era refugiul care îmi oferea pace in-
terioară. Pe armăsar îl luam în lungi galo-
puri senile prin păduri încâlcite, fugărind 
toți demonii care ne otrăveau visele, iar pe 
iapă o puneam să mă plimbe în pas domol 
lângă ape ca să măcinăm împreună toate 
temerile de viitor. El era furtuna nestrunită 
care rade totul în cale, ea era valul blând 
care te înduioșează cu mângâieri materne. 
Pe flăcău îl scoteam din grajd când eram 
tristă și aveam nevoie de cineva lângă care 
să-mi secătuiesc lacrimile. Pe amândoi îi 
iubeam din toată inima, iar chipul lor și 
nechezatul drăgăstos îmi dădeau de înțeles 
că sentimentul e împărtășit.

Deși slăbiciunile iepei fuseseră depășite, ea 
păstra oarecum cicatricile lor odioase. Acest 
lucru lăsa ca numai Kaiser să poate face față 
asprimii de piatră a probelor sportive. Nu 
eram nocivi în domeniu, avuseserăm câteva 
izbânzi demne de menționat, însă trebuia 
mai mult ca să te faci remarcat.

Următorul concurs pe listă era Balcaniada 
de Echitație. Aceasta precedă Europenele, 
fiind de o importanță majoră pentru orice 
călăreț. Era atât o platformă de afirmare, 
cât și o spânzurătoare a sorților, totul e să 
ții bine frâiele în mână și să te ai în tovărășie 
cu Fortuna. Altcumva nu-i cu putință.

Anul acesta s-a ales țară gazdă Turcia, 
iar loc de desfășurare, anticul Hipodrom 
din Istanbul unde marii dregători de la 
Curtea Otomană își țineau hergheliile, 
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antrenându-le pentru războaie. Întinderea 
de la marginea orașului frapează orice vi-
zitator prin luxul oferit de arene și aten-
ția deosebită acordată detaliilor. Doamne, 
ce fel de armăsari trebuie să fi avut vechii 
turci, căci cu toată rezistența lui, bietul meu 
Kaiser ar fi zdrobit sub tonele de fier argin-
tiu. Și dacă mai pun la socoteală războinicii 
cu tot cu zalele lucii de pe ei și iataganele 
greoaie, rezultă că acele necuvântătoare tre-
buie să fi avut mușchii Minotaurului pe ele.

Tulburările teroriste din ultima perioadă nu 
ar fi trebuit să facă din Turcia o bună am-
fitrioană, dar președintele țării a promis 
organizatorilor securitate maximă, veghea 
fiind asigurată de armată. Mai mult pentru 
hipodromul excelent conservat, aceștia s-au 
lăsat convinși, chibzuind că în numele lui 
Allah nu pot fi atacați oameni care împăr-
tășesc dogma musulmană, adică popula-
ția civilă turcă care va asista la spectacole. 
Calculele lor au fost cuminți, fiindcă prime-
le trei zile de competiție au decurs lin, fără 
niciun impediment ca să strice frumusețea 
spectacolului. Lumea a admirat impozanța 
cailor pur sânge englez, musculatura bine 
definită și caracterul aprins al celor pur sân-
ge arab, armonia trăsăturilor și aprigimea 
Hanoverienilor și a altor rase occidentale, 
precum și năzdrăvănia animalelor mai de 
prin est cărora le-a fost făcută o reclamă 
mitologică, haioasă, afirmându-se că sunt 
hrănite zilnic cu jăratec spre a prinde puteri 
nemaiîntâlnite. Unii   s-au prins de glumă și 
au început să râdă, alții priveau neîncreză-
tori, în timp ce câțiva, mai slabi de înger, au 
luat-o de bună, întrebând cum se prepară 
respectiva hrană ca să dea și ei la ai lor.

Dar până să ajung eu să iau adversarii pes-
te picior, este musai să trag o boroboață cu 
pricopseală pe-aici, că altfel rămân de râsul 
altora. Rezultatele se arată bune până acum, 
am nădejdea unui premiu, dar și ceilalți 
competitori s-au descurcat și nu-i trecută 
vremea pentru o surpriză. Clasamentul final 
depinde de ultima cursă, cea de-astăzi, care 
va să taie și spânzure în această Balcaniadă.

Grecoaica Areta Kalivas este ghinionul meu. 
De la bun început s-a poziționat în fruntea 
convoiului de călăreți și nimeni nu o poate 
da la o parte. Calul ei, Poseidon, purtând nu-
mele zeului care i-a creat pe armăsari, cred 
că a fost binecuvântat cu tridentul în acestă 
zi specială deoarece nu ostenește deloc și nu-
și lasă stăpâna să piară. Mai depășește câte 
o pereche să-i depășească câțiva centimetri, 
dar imediat își reiau locul, împingând con-
spiratorii în spate. Fiindcă trecuserăm de 
jumătatea traseului, eu îl dirijasem ușurel 
pe Kaiser printre oponenți, strecurându-ne 
până-n coada lui Poseidon. Simțindu-se, 
măresc viteza, speriați că le-am putea fura 
statutul aproape sigur de învingători. Îi las, 
căci asta și urmărisem. Nu-i slăbesc din ochi 
o clipă și când văd copitele calului tremu-
rând firav în aer și mușchii spatelui contrac-
tându-se și decontractându-se involuntar, 
mi-am dat seama că a obosit. Înfig cu putere 
pintenii în burta murgului meu și-i ajungem 
din urmă. Kaiser mai avea nevoie de un pas 
ca să treacă în fața lor și de două minute ca 
să treacă linia de sosire. Eram atât de aproa-
pe de victorie, că trebuia doar să întindem 
mâna și s-o apucăm pe-a ei. Însă soarta nu 
ne-a mai răbdat.

Un strigăt înfricoșător spintecă liniștea im-
parțială a zilei! Năvălesc în arenă cincizeci 
de musulmani îmbrăcați în hainele lor spe-
cifice, albe de o puritate heruvinică, dar care 
au ajuns să vestească masacre de proporții 
copleșitoare. Călăresc cincizeci de pur sânge 
arab, negri și înspăimântători ca moartea, 
poate chiar furați de la trăsura ei. În fieca-
re mână, ei aveau câte o pușcă și încep să o 
descarce asupra concurenților, dar și a tri-
bunelor înțesate de capete îngrozite.

În primul moment, caii noștri s-au 
neliniștit, dar stăpânindu-i, am abandonat 
cursa, fugind care-ncotro, căutând o ieșire 
din infern ori, măcar, un refugiu viabil. În 
goana răvășitoare a animalelor, colbul se 
ridică în adevărate tornade de la pământ, 
îngreunând orientarea. Inșii care veniseră 
azi la arene se încurcau printre picioarele 
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noastre, părăsind tribunele sau, din contră, 
întorcându-se în ele și pitindu-se sub sca-
une spre a se feri de gloanțe, care și ele se 
amestecaseră, dând o tușă finală haosului, 
de nu mai știai care erau ale teroriștilor și 
care ale militarilor. De un singur lucru pu-
teai fi conștient: oricare dintre ele răpu-
nea. Oameni nevinovați zăceau la pământ 
uciși de o febră nebuloasă care cuprinsese 
Europa și, iacătă, nu iertase nici această 
țară cu principii mahomedane, nici această 
întrunire cu scop pașnic, cultural-sportiv. 
Părinții mei or fi supraviețuit?

Stau cu burta lipită de spinarea lui Kaiser, 
încercând să ne feresc pe amândoi de mâna 
morții. Suntem prea tineri să ne culeagă 
de-acuma. Totuși, trebuie să mă înalț, altfel 
nu văd pe unde apucăm. În clipa aceea o ră-
ceală de gheață îmi spintecă piciorul stâng, 
lăsând în urmă o paralizie cruntă. Îmi pierd 
echilibrul, Kaiser face spaimă și mă aruncă 
inconștinet la pământ. Echipamentul solid 
mă protejează de răni grave, dar tot mă simt 
zdrobită de pământ. Creierul neafectat co-
mandă redresarea. Mă execut. Vâltoarea nu 
se terminase, măcelul arunca sumedenii de 
victime în arene, iar pulberea întunecă ve-
derea, nu știai unde te afli.

— Kaiser, Kaiser, unde ești? Hai la mine! 
Hai, băiete!

Nu cred să mă fi auzit, căci dintre atâtea ur-
lete, tocmai chemarea mea să fi prins calul. 
Însă folosind alte simțuri, tot mă dibuiește 
și-și lipește nările umede, fricoase de obra-
zul meu din ce în ce mai rece. Oferă și caută 
alinare. Sprijinindu-mă de gâtul lui transpi-
rat, reușesc să mă ridic și să încalec din a 
treia încercare. Pe piciorul stâng nu mă pot 
bizui, așa e de amorțit, parcă nici nu l-aș 
avea. Furnicăturile dureroase mi-l mănân-
că. Arunc ochii în jur și mi se pare că zăresc 
la dreapta poarta masivă prin care au trecut 
caii la defilarea de deschidere a Balcaniadei. 
Îl mân pe băiat înspre acolo. Dar în spate-
le meu se aude un ropot grăbit de copite 
și o pușcă se descarcă furioasă. Un junghi 

puternic îmi străbătu coastele, până în locul 
în care plămânii se umpluseră de aer și vo-
iau să-l dea afară. Pieptul meu se chirci de 
spasme, și înainte de a mă prăbuși, țin min-
te că am simțit gustul de  metal al sângelui 
în gură și am vărsat pe spinarea lui Kaiser 
lichidul roșu care năvălise din mine. Îl goni-
se glontele din plămâni.

Strigătele care mă chemaseră la viață scad 
din intensitate și se confundă între ele, în-
cât nu mai disting care al cui este, totul de-
vine o hărmălaie care se pierde încet. Dar 
abia acum, surdă, pot deschide ochii. Prima 
dată, zăresc cerul, senin și vesel ca un be-
beluș, parcă n-ar vedea ce grozăvii se pe-
trec sub el. Apoi, o văd pe mama, disperată, 
murdară de praf, cu hainele rupte și pătate 
de sânge pe ea. Dar nu pare rănită, ci doar 
sălbatic îngrijorată, ca o leoaică care-și știe 
puiul prins în capcană de vânători. Lângă ea 
e un doctor mărunțel, cărunt pe la tâmple, 
și el cu halatul mânjit de purpură pe bur-
tă. Tata nu e. Vorbesc între ei și cu mine, 
dar nu pricep nimic. Și sunt prea obosită ca 
să mă mai străduiesc să înțeleg. Las capul 
pe-o parte, umbrind gâtul și parcă aș vrea 
să adorm, dar un gând bușnește în minte 
și împrăștie ceața: „Unde e Kaiser? Băiatul 
meu... el ce-a pățit, a scăpat...?”. Sucesc 
capul în toate direcțiile, doar, doar, l-oi ve-
dea. Și-l văd. Întins lângă mine, în stânga, 
cu botul atingându-mi mâna, fixându-mă 
cu niște ochi sticloși, bolnavi, în pupilele 
cărora zace aceeași taină cum știu sigur că 
descoperă și ei în ai mei. Burta este aco-
perită de un cheag de o culoare neclară, mâl 
cu tente roșietice. Țărână și sânge, nu din 
asta suntem cu toții făcuți? „Nu te-au cruțat 
nici pe tine, flăcăule?”. Iar el dă din cap în 
semn că nu. „M-au lovit la scurt timp după 
tine.”

Așa ne-a fost nouă dat, să împărțim un su-
flet. Jumătate într-un om, jumătate într-un 
animal, nu am fi putut trăi ciopârțiți, în lip-
sa celuilalt. Închidem ochii amândoi și ne 
ridicăm în picioare. Îl văd și eu, mă vede și 
el, dar restul lumii, nu. Suntem străvezii.
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Uitând de tot ce-a fost pe glie, pornind 
râzând, și nechezând, spre Ceruri. Acolo e 
Gloria mult visată. 

PROZĂ 
Categoria: 15-18 ani – PREMIUL II 

Elevă: Popa Andreea 
Palatul Copiilor, Pitești 

Profesor îndrumător: 
Marineață Simona

Discursul unei campioane

Calc cu patina dreaptă pe gheață și înain- 
tez… Mă uit în jur, mulțimea e în picoare 
și aplaudă. Eu nu aud nimic, doar văd. 
Văd o mare de oameni care flutură steagu-
ri tricolore și care mă susțin, văd gheața pe 
care alunecă lamele patinelor mele. Văd și 
camerele care mă filmează și care trans-
mit în direct pe milioane de televizoare din 
toată lumea. Parcă văd tot, doar pe mine nu. 
Îmi simt corpul mai rece decât ea… ea mă 
încălzește. Gheața… cea care îmi poate îm-
plini sau curma visurile. Mă așez în poziția 
de început, mă închin de trei ori și zâmbesc 
o dată larg la public, la juriu și la antre- 
nori. Inima îmi bate tare și respirația e 
alertă. Dar mi-am revenit, nu mai e loc de 
emoții. Sunt eu, sunt aici și sunt frumoasă. 
Rochița mea roșie parcă vibrează la au- 
zirea primei note muzicale din cântec. Am 
început. Doar eu , gheața și pași rapizi, pi-
ruete, triplu Lutz cu triplu Toeloop, triplu 
Rittberger, dublu Axel, oprire în poziția de 
final. Totul a fost perfect. Cele două minu- 
te și cincizeci de secunde ale programului 
scurt au trecut pe nesimțite, parcă nimic nu 
s-a întâmplat, dar a fost intens. Acum aud 
totul, strigăte, aplauze, fluiere, felicitări. Văd 
flori aruncate de mulțime în jurul meu. Râul 
de fericire din mine curge în lacrimi ce mi se 
preling pe obrajii îmbujorați, iar brațele mi se 
deschid să îi cuprind pe toți, să le mulțumesc. 
Ridic câteva buchete cu flori, patinez ușor, 
le transmit sărutări cu mâinile și părăsesc 
gheața. Prima care sare să mă îmbrățișeze e 
antrenoarea, iar în spatele ei văd chipurile 
luminoase ale părinților și surorii mele. Mă 
așez, îmi scot patinele din picioare și aștept 

cu nerăbdare rezultatul. E adevărat… sunt 
pe prima poziție la Jocurile Olimpice de 
Iarnă. Urc pe cel mai înalt loc al podiumului. 
Primesc medalia de aur și îmi ascult imnul. 
Toată lumea cântă cu mâna pe inimă, mi-am 
făcut țara mândră. Bravo, Elena!

Așa a fost prima dată, așa a fost și ultima 
dată, poate chiar de fiecare dată. Aceleași 
emoții, aceleași sentimente, dar rezultate 
diferite. Aceasta e doar partea văzută și popu- 
lară a sportului. Partea frumoasă a patina-
jului, partea pentru care sportivii sacrifică 
atâtea. Dar povestea unui sportiv înseamnă 
mult mai mult.

Sunt Elena Craiva, originară din Arad, după 
cum mulți dintre voi știți deja. Mă simt de 
parcă m-aș fi născut pe gheață, nu îmi pot 
aduce aminte de vreun moment în care 
mintea să nu-mi fie plină de piruete și sări- 
turi. Primele cursuri de patinaj le-am luat la 
vârsta de cinci ani, urmând ca unsprezece 
ani mai târziu să-mi încep adevărata carieră 
la seniori. Când mă uit în spate la câte am 
trăit, parcă nu aș mai avea puterea să o iau 
de la capăt. Și când te gândești că totul a în-
ceput de la vizionarea Jocurilor Olimpice la 
televizor cu mama, tata și sora mea, alături 
de un castron cu floricele și multe emoții…

Am trecut prin multe în cariera mea de 
sportivă. Păcat că medaliile nu pot să-și 
spună singure povestea. Am sacrificat șco-
ala, prietenii, chiar timpul petrecut cu fa-
milia. Mi-am trăit copilăria într-o pereche 
de patine, iar acum îmi vine greu să ies din 
ele. Eu nu știu ce înseamnă viața unui co-
pil “normal”. Dar nu pot învinui pe nimeni, 
a fost alegerea și dorința mea. E ușor oare 
să vezi alți copii relaxându-se într-o du-
pă-amiază obișnuită, în timp ce tu lucrezi 
să-ți îmbunătățești săriturile? E ușor oare 
să petreci atâta timp, antrenându-te depar-
te de casă și de familie? Nu...

Nu pot spune însă că nu am avut și eu pri-
eteni. Am avut... încă am. Colegele mele de 
echipă, majoritatea timpului îl petreceam 
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cu ele și cu antrenoarea. Râdeam, glumeam, 
ne ajutam una pe alta. Eram toate surori și 
fiicele aceleiași mame formale, ale antre-
noarei noastre, Paula Măndiță. Ce tristă era 
competiția când dorința de a câștiga ne în-
depărta. Cum să le văd ca pe niște adversa-
re, dar cum să nu-mi doresc totuși să câștig? 
E ușor, oare, să te lupți cu oamenii la care 
ții? E ușor, oare, să te bucuri de o medalie 
când un prieten de-al tău suferă? E ușor, 
oare, să te bucuri pentru altul când de tine 
ești dezamăgit? Nu...

Desigur, partea cea mai dureroasă și tristă a 
sportului este accidentarea. Ea poate apărea 
la orice pas făcut pe gheață. Adrenalina nu 
te lasă uneori să visezi riscurile sau să sim-
ți durerea, dar asta nu înseamnă că ele nu 
există. Nici nu cred că pot număra de câte 
ori am ratat un concurs din cauza unei acci-
dentări. Și partea cea mai rea nu era durerea 
sau posibilitatea de a nu te vindeca, ci statul 
pe bară, privitul la ceilalți care concurează 
când tu nu poți. E ușor, oare, să fii sportiv 
cu sufletul, dar spectator cu trupul? E ușor, 
oare, să te uiți lung la oportunitățile care 
trec pe lângă tine fără să poți face nimic? E 
ușor, oare, să îți dai seama că o secundă de 
neatenție îți poate sacrifica toată cariera?  E 
ușor, oare, să realizezi că, dacă cineva îți ia 
sportul, tu nu mai ai nimic? Nu...

Am fost întrebată de nenumărate ori despre 
controversatul  loc doi. De ce toată lumea 
are frica locului doi, de ce e considerat aces-
ta rușinos? Din punctul meu de vedere, sim-
plul fapt că ai ajuns acolo îți demonstrează 
valoarea și talentul ca sportiv, dar în același 
timp te și motivează să lupți mai mult data 
viitoare. Dar, da, înțeleg și dezamăgirea care 
vine odată cu acest dureros loc doi. E ușor, 
oare, să vezi că un pas greșit face diferența 
dintre o medalie de aur și una de argint? E 
ușor, oare, să accepți că nu ești cel mai bun 
și să mergi mai departe? Nu...

Nimeni nu a contestat vreodată faptul că să 
fii sportiv nu e ușor. Îți trebuie un anumit 
echilibru între corp și minte, un echilibru 

care să îți dea puterea să îți ții în frâu emo-
țiile și să îți coordonezi mișcările, ceva care 
să te ajute să treci printr-o asemenea expe-
riență. Performanța în sport și in general e 
grea și trebuie să fii foarte motivat, să nu 
îți accepți nicio greșeală, să ai puterea să 
lupți să te îmbunătățești, să nu te dai bătut 
niciodată.

Și, atunci, întrebarea este: de ce să îți de-
dici viața sportului, când ea implică atâtea 
greutăți? Sau de ce mi se pare mai greu să 
mă retrag decât viața de sportiv în sine? 
Răspunsul îmi vine natural. Pentru că simt 
că am fost făcută pentru asta. Am fost fă-
cută să sacrific o copilărie obișnuită pentru 
plăcerea de a patina și de a concura, am fost 
făcută să renunț la școală și la prieteni pen-
tru a dobândi o echipă, am fost făcută să joc 
corect și să concurez împotriva persoanelor 
dragi, învățând să mă bucur pentru alții la 
fel ca pentru mine, am fost făcută să cad, să 
mă accidentez ca să mă ridic și mai puter-
nică, am fost făcută să accept înfrângerea 
și să mă perfecționez, am fost făcută să îmi 
reprezint țara la campionate și la Jocurile 
Olimpice, am fost făcută să pierd și să câștig 
pentru România, am fost făcută să pun plă-
cerea jocului mai sus de orice. Și de aceea 
mă bucur să văd din ce în ce mai mulți copii 
ambițioși, talentați și muncitori care o iau 
pe acest drum. De aceea, îmi doresc să-mi 
încep cariera de antrenoare. Susțin copiii 
care simt că sunt făcuți pentru asta și vor să 
urmeze un drum frumos, dar greu în sport.

Aceasta a fost viața mea și nu regret absolut 
nimic. Mă bucur că am ajuns unde sunt și 
îmi pare rău că astăzi e ziua retragerii mele. 
Înainte nici nu visam că o să am vreodată 
atâtea medalii sau că o să urc de atâtea ori 
pe podium. Vreau să mulțumesc familiei 
pe care o iubesc și care mă iubește și mă 
susține, echipei care e mereu lângă mine și 
care îmi păzește spatele, antrenoarei mele 
pe care o admir și care m-a învățat tot ce 
știu și, nu în ultimul rând, vreau să vă mul-
țumesc vouă, fanilor, care mă aplaudați și 
atunci când câștig, și atunci când pierd, care 
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patinați cu sufletul alături de mine, care 
cântați imnul țării de fiecare dată cu lacrimi 
în ochi. Și vreau să știți că o să-mi lipseas-
că viața de sportiv și campionatele. E ușor, 
oare, să las totul în spate acum, după câte 
am trăit în acest sport? Nu...

Stau acum la pupitru ca atunci când stă-
team pe gheață.

Calc cu pantoful drept pe podea și mă apro-
pii de microfon... Mă uit în jur la voi, la mul-
țime. Vă pregătiți să vă ridicați în picioare 
și să aplaudați. Eu nu aud nimic, doar văd. 
Văd o mare de oameni care mă susțin. Văd 
și camerele care mă filmează și care mă 
transmit în direct pe mii de ecrane din toa-
tă țara. Parcă văd tot, doar pe mine nu. Îmi 
simt corpul mai rece decât gheața care mă 
încălzea altădată. Îmi îndrept spatele, spun 
“Doamne ajută!” și zâmbesc o data larg la 
voi, la susținători, colegi, antrenori, familie. 
Inima îmi bate tare și respirația e alertă. Dar 
mi-am revenit, nu mai e loc de emoții. Sunt 
eu, sunt aici și sunt frumoasă. Am început, 
acum trebuie să închei. Doar eu, microfonul 
și miile de ochi care mă privesc. Totul a fost 
perfect. Cei șaisprezece ani în care am fost 
patinatoare artistică profesionistă au tre-
cut mult prea repede, parcă nimic nu s-a 
întâmplat, dar a fost intens. Acum realizez 
totul. Vă văd pe voi, oamenii cu flori care 
așteptați să mă strângeți în brațe. Ochii îmi 
sunt înlăcrimați, iar brațele mi se deschid 
să vă cuprind pe toți, să vă mulțumesc! Vă 
transmit sărutări cu mâinile și vreau să mă 
retrag ușor de la pupitru. Prima care vrea 
să sară să mă îmbrățișeze e antrenoarea, iar 
în spatele ei, văd chipurile luminoase ale 
părinților și surorii mele. E adevărat… am 
fost cel pe cel mai înalt loc al podiumului, 
am clădit o carieră frumoasă și am multe 
medalii, iar acum e vremea să mă retrag ca 
să antrenez copiii care vor să îmi calce pe 
urme. Un popor întreg e fericit, mi-am făcut 
țara mândră. Bravo, Elena!

PROZĂ 
Categoria: 15-18 ani – PREMIUL III 

Elev: Dorobanțu Hariton 
Palatul Copiilor, Pitești 

Profesor îndrumător: 
Marineață Simona

În care răscolite 
de gânduri

680 Î.Hr. 
Orașul-stat Atena

Freamătul străzii începuse să-l deranjeze 
pe Adrastos. De când se știa, locuise aici, 
crescuse în țărâna de pe străzile polisului, 
aici învățase ani întregi, dar niciodată capi-
tala culturii elene nu îl făcuse să-și iasă din 
pepeni. Oare, apropierea marii competiții 
era de vină? Încă de la Jocurile Olimpice 
precedente, din 684 î.Hr., se anunțase in-
troducerea unei probe noi, spectaculoase: 
cursa de care. De mic fusese un bun spor-
tiv, dar nu se remarcase într-un fel deosebit. 
La toate probele se descurca, dar păstrase o 
mediocritate distantă; nu dorise să se afir-
me în vreun fel. Acum patru ani se aflase 
împreună cu mai mulți prieteni din Atena, 
în tribune, privind arucarea discului. După 
ce competiția se încheiase, un orator bă-
trân, cu barba încărunțită, se arătase în fața 
spectatorilor și începuse să le vorbească, 
despre cum, la viitoarele Jocuri Olimpice, 
se va amenaja un hipodrom, construit spe-
cial pentru cursa de care. Atunci, inima lui 
Adrastos s-a cuprins de o flacără, necunos-
cută până înainte simțirilor sale. Din fața 
ochilor parcă dispăruseră sportivii, oratorul 
și toți ceilalți greci. Îi apăruseră, în schimb, 
amintiri dintr-o copilărie de mult uitată. Se 
văzuse în carul tras de doi cai al părinților 
săi, zburând pe drumul pietruit de la Atena 
la Pireu, fără să-i pese de trecătorii pe care-i 
înspăimânta cu lipsa conștiinței propriei 
sale morți într-un foarte probabil accident 
sau de precupeții care-l înconjurau și îl pri-
veau după ce dispărea în zare.

Timpul trecuse și el alesese calea învățătu-
rii, uitând vigoarea pe care o avea în zilele 
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când mergea până în principalul port al 
Atenei, doar ca să privească catargele co-
răbiilor, plutind spre orizont. Și atunci, în 
tribuna aglomerată, înfierbântată de urle-
tele mulțimii, Adrastos a luat hotărârea su-
premă: peste patru ani va fi pe hipodromul 
din Valea Olimpia și va participa la cursa de 
care, la a 25-a ediție a Jocurilor Olimpice 
antice.

Odată decizia luată, Adrastos și-a strâns 
toată agoniseala și a plecat spre Nord, do-
rind să găsească în Tracia caii puternici și 
neobosiți pe care îi voia pentru atelajul său. 
Săptămâni întregi a pribegit prin munții ab-
rupți, căutând cele mai frumoase cabaline 
sălbatice. A reușit să prindă și să îmblân-
zească doi dintre cei patru cai ce urmau să-i 
tragă carul, iar pe ceilalți doi i-a cumpărat 
din Alexandroupolis. După ce și-a petrecut 
aproape un an în Tracia, Adrastos s-a în-
tors în orașul său de baștină, de unde și-a 
comandat cele mai rezistente hamuri și cel 
mai robust car de la vremea aceea.

Au urmat lungi perioade în care s-a pregătit 
și antrenat, împreună cu caii săi pe dealurile 

din preajma Atenei, uitând de prieteni și de 
viața cosmopolită pe care o dusese până 
atunci.

Acum se plimba neliniștit pe străzile poli-
sului aglomerat. Marea cursă urma să aibă 
loc peste zece zile și, asemenea cailor săi, 
pe care-i expediase deja la Olimp, Adrastos 
urma să apuce și el drumul campionatului 
ziua următoare. Până atunci, pentru prima 
oară în viața lui, freamătul străzii îl deran-
ja. Oare, apropierea marii competițiii ce îl 
va marca profund la cei 26 de ani ai săi era 
de vină?

***

680 î.Hr., 8 zile mai târziu 
Hipodromul din valea Olimpiei

De aproape 10 minute, un tânăr vânjos par-
curge traseul cursei de care. Dexteritatea i 
se observă în fiecare mișcare, de parcă ar fi 
condus caii încă din fașă. După câteva roto-
coale date în jurul statuii lui Zeus, băiatul 
de 18-19 ani își îndeamnă animalele spre 
staul, cu gândul să le dea apă și hrană. Dar, 
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pe neașteptate, în spatele lui se strecoară o 
umbră grațioasă, ce se lasă intenționat au-
zită. Tânarul se întoarse și îi zise alarmat:

— Phoebe, pe Eros, ce cauți aici?

— Ah..., bângui fata.

— Dacă te-ar vedea cineva, nu știu ce ți-ar 
face. Ți-am mai spus că femeilor nu li se 
permite să vizioneze Jocurile.

— Știu, știu, dar de când m-am îndrăgostit 
de tine, nu pot trăi fără să te văd. Promit că 
nu mai apar când te antrenezi, dar, la cursa 
finală, mă lași să mă deghizez în bărbat și să 
vin să te aclam?

— Riscant, dar poți încerca. Acum pleacă, 
mulți oameni se perindă pe-aici!

— Mai am să-ți zic ceva, Gregoly, repede!

— Te ascult.

— Fratele meu, Lippi...

— Ah, îl urăsc pe nătărăul ăsta! O întrerupse 
Gregoly, fără să se poată stăpâni. Continuă, 
te rog.

— Am aflat de-abia aseară, când îl ajutam cu 
țesălatul. O să trișeze, are un dispozitiv, un 
fel de cârlig, pe care o să-l agațe de spițele 
tale sau ale oricui încearcă să-l depășească. 
Astfel, îți blochează roata, care se rupe și te 
duce la pierzanie. Te implor, stai departe de 
el!

— Știi deja că voi fi mereu gata să-l înfrunt, 
dar îți mulțumesc că m-ai anunțat. Acum 
fugi!

Phoebe o luă la sănătoasa spre livada de 
măslini din dreapta amfiteatrului de unde 
urma să fie privită cursa. Gregoly își con-
tinuă drumul spre locul de adăpare, fără 
să observe că, din vârful tribunei, doi ochi 
curioși îi sorbeau atelajul ale cărui hamuri 

aurite străluceau în lumina soarelui puter-
nic. Era Adrastos care, deloc interesat de 
apariția neașteptată a lui Phoebe, pe care 
de altfel nici nu o auzise, își spuse în sine: 
„Îndemânatic mai e și băiatul acesta din în-
depărtata Tripolitanie, Gregoly. I-am văzut 
pe toți ceilalță concurenți și cred că lupta se 
va da între noi doi.” Apoi se ridică și plecă 
neobservat. Fără îndoială, nici nu bănuia că 
un trișor va lua și el parte la întrecere.

***

680 î.Hr. 
Hipodromul din valea Olimpiei

Patruzeci de care s-au aliniat frumos, la 
start, gata să facă ultimele pregătiri. După 
principiul democratic, șansele sunt egale 
la pornire, dar printre concurenți se află și 
Lippi, sabotorul, care ține ascuns sub hai-
nă un cârlig, fixat de brâul care-i înconjoară 
abdomenul. Din întâmplare, Andrastos și 
Gregoly sunt unul lângă altul. Amândoi își 
cunosc valoarea, chiar înainte de a se alinia 
pentru start, au mai făcut o dată traseul hi-
podromului și prin manevrele abile făcute 
au reușit să se distanțeze de restul mul-
țimii de cai și de conducătorii de atelaje. 
Nemaiputând rezista tensiunii dinainte de 
pornire, Adrastos se adresează mai tânăru-
lui său adversar:

— Mult noroc, băiete, fie ca zeii să dea pute-
re cailor tăi și îndemânare mâinilor tale, dar 
mai ales limpezime gândului tău și curățe-
nie sufletului tău!

— Mulțumesc, Adrastos. Sper ca vorbele ce 
le spui din inimă să ne ajute amândurora. 
Și, fiindcă-ți văd bunăvoința, aș vrea să-ți 
spun ceva. Un lucru ce numai eu și o tânără 
îl știu, spuse sfios Gregoly.

— Da, te ascult! îl încurajă Adrastos.

— În legătură cu Lippi...
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Dar discuția lor se încheie aici. Se dăduse 
semnalul de plecare al cursei pe viață și pe 
moarte. Amfiteatrul, ca mai mereu când se 
introducea o probă nouă, era plin. O masă 
de robe albe nu mai conteneau să strige, 
să urle și să aclame un concurs foarte po-
pular în toate polisurile grecești, care acum 
ajunsese probă olimpică. Torsadele și zei-
țele sculptate ce împodobeau tribuna, par-
că zâmbeau și ele noii probe. Concurenții 
porniseră cu toții năpraznic, țipând și arun-
când din când în când bice cailor. În ciuda 
faptului că Adrastos și Gregoly erau cei mai 
bine antrenați și aveau caii cei mai vânjoși, 
în fața lor se distanțase Lippi, fratele lui 
Phoebe. Acesta scosese cârligul și elimina-
se deja din joc câteva dintre cele mai bune 
atelaje. Acum, în goana cailor și în lovitura 
trepidantă a copitelor asupra scoarței teres-
tre, Andrastos înțelegea ce dorise să-i spună 
Gregoly în legătură cu Lippi: era un trișor 
de o mârșăvie neînchipuită. Îl întrecea pe el 
care muncise mult, foarte mult, un trișor? 
Nu putea permite așa ceva. Deci Adrastos își 
mână și mai iute caii înspre trădător. Totuși, 
Gregoly, și el împotriva lui Lippi, ajunse pri-
mul lângă trișor. Cum îl văzu, acesta scoa-
se cârligul și îl îndreptă spre roțile carului 
său. Dar nu reuși să elimine și carul acestu-
ia, căci în ultimul moment, apăru lângă el 
Adrastos care îl trase de mână pe sabotor. 
Speriat, Lippi scăpă mârșavul instrument 
distrugător, împreună cu hamurile cailor 
și, cât ai clipi, din fruntea coloanei, se trezi 
în capătul ei. Lupta finală se dădea acum, 
pe ultima sută de metri, așa cum prezisese 
Adrastos, între el și Gregoly. Cei doi se în-
ghesuiau roată la roată, ciocnindu-se și în-
demnând cu furie caii să dea tot ce pot. Dar, 
după ce Adrastos îl încetinise pe Lippi, își 
pierduse puțin echilibrul, destul cât să-i dea 
lui Gregoly un avantaj infim. Copitele cai-
lor loveau sălbatic pământul. În spatele lor 
rămâneau nori de colb înecăcios. În stânga 
și în dreapta drumului se vedeau bucăți din 
carele sfărâmate de nemilosul Lippi. Sub o 
așa căldură toridă, e greu de închipuit cum 
de caii nu-și pierdeau mințile. Adrastos și 
Gregoly scrâșneau din dinți; vedeau linia de 

sosire la câțiva metri în față, erau în egalita-
te și, printr-un ultim impuls, caii lui Gregoly 
zvâcnesc mai puternic și depășesc carul lui 
Adrastos. Mai vârstnicul concurent aflat 
acum pe locul doi privea cum un copil pur-
ta cununa de lauri, în uralele mulțimii ve-
nite să-l laude. Gregoly veneau tocmai din 
Tripolitania, de la capătul lumii și... câștiga-
se. Când ultimii eleni terminaseră cu felici-
tările, Gregoly se spropie de Adrastos:

— Sfătuitorule, se pare că urările tale n-au 
fost degeaba, spuse campionul.

— Da… Țin să te felicit… Noroc în continua-
re! Zise atenianul și intenționă să plece.

— Stai! Poftim! Exclamă Gregoly și îi întinse 
unul dintre hamurile cailor săi.

— Dar, am pierdut...

— Ai pierdut cursa, dar ai câștigat un dar 
mult mai prețios... Un prieten! De altfel, mă 
reîntorc pe meleagurile mele natale, sunt 
sigur că vei câștiga peste patru ani! Strigă 
Gregoly în timp ce se urca pe cel mai focos 
dintre caii săi. Adrastos rămase înmărmu-
rit, însă cea mai mare dintre uimirile sale a 
fost să vadă fugind spre călărețul singura-
tic o tânără cu pletele fluturând. Era, fără 
îndoială, fata din ziua antrenamentelor – 
Phoebe. Îi urmări cum dispar spre apus și 
spuse, deschizându-și ușor buzele uscate:

— E timpul să apuc și eu drumul Atenei. Cine 
știe, poate îmi fac și eu un rost pe-acolo... 

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

Elevă: Bucșa Ioana 
Școala Gimnazială nr. 12, Brașov 

Profesor îndrumător: 
Anca Vlad

O călătorie de 16.480 Km

Acum doi ani și ceva când am intrat pentru 
prima dată într-o sală de scrimă, nu m-am 
gândit că plec într-o călătorie de zeci de mii 
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de km. N-am știut nici că asta înseamnă cel 
puțin 500 de ore de antrenament în fiecare 
an și nici n-am fost sigură că o să îmi placă.

Vă întrebați ce înseamnă un sezon de com-
petiții pentru un copil de 10 ani căruia îi 
place scrima?

Ei bine, mă apropii de finalul primului meu 
sezon „plin”. Pentru mine, ultimele 10 luni 
au însemnat 6 concursuri în străinătate și 6 
în țară ... adică 16.480 km parcurși, aproxi-
mativ 500 de ore de antrenament, 29 de zile 
petrecute în săli de concurs. N-am să vă po-
vestesc despre diplome, clasamente și me- 
dalii. Nu cred că peste 20 de ani va mai 
conta pe ce loc am terminat un concurs pe 
vremea când aveam 10 ani. Vor conta mai 
mult experiența, emoția, prietenii, focul 
de artificii de la premierea concursului din 
Polonia, încrederea câștigată după un con-
curs bun, uimirea primilor pași făcuți în 
sala de concurs de la Budapesta cu cele 25 
de planșe. Știți, eu mă antrenez într-o sală 
cu o singură planșă…

Primul concurs al sezonului a fost „acasă” 
– Cupa Corona – organizat la Brașov în sep-
tembrie 2017. N-a fost cel mai bun concurs 
al meu, dar așa am aflat că e mult mai greu 
să concurezi „acasă”. Emoțiile sunt mai 
mari.

A urmat primul concurs în Ungaria. N-am 
știut la ce să mă aștept. Auzisem de Circuitul 
Olimpici de spadă pentru copii. Știam că 
merg acolo copii din multe țări. Știam că 
sunt și foarte mulți spadasini români care 
concurează acolo. Prima etapă a fost într-un 
sat de lângă Debrecen. Am avut surpriza să 
întâlnesc multe fete pe care le știam de la 
concursurile din țară. Au fost peste 20 de 
românce în concurs, doar la categoria mea. 
Asta mi-a dat încredere. Până la urmă, dacă 
ele pot concura acolo, cu siguranță mă voi 
descurca și eu. Pentru că sunt mică, eu n-am 
putut concura decât la o singură categorie 
de vârstă. Două zile am stat câte 7-8 ore în 
sala de concurs și mi-am susținut colegii 

mai mari care concurau la alte categorii. 
Atunci mi-am dat seama  că e mai obositor 
să stai lângă planșă decât să concurezi. La 
sfârșitul zilei, eu eram mai obosită decât cei 
care concuraseră.

Al doilea concurs în țară a fost la Satu Mare. 
Mai participasem la „Cupa 1 Decembrie” 
cu un an înainte. A fost frumos să revin în 
sala aceea mare, cu 10 planșe și cu mulți oa- 
meni simpatici. Cel mai tare m-am bucurat 
să o revăd pe Simona Pop. Eu m-am apu- 
cat de scrimă după o demonstrație de spadă 
făcută de Simona Pop și Ana Maria Brânză 
la Brașov, în septembrie 2015. La ediția din 
2016 a concursului de la Satu Mare chiar 
Simona Pop a arbitrat grupa mea. Poate de 
aceea am și reușit să câștig pentru prima 
dată toate asalturile din grupă.

Chiar înainte de Crăciun am mers la a doua 
etapă a Circuitului Olimpici din Ungaria. 
De data aceasta am călătorit la Szolnok, dar 
am fost fără colegii de club și fără antrenor. 
Am mers doar eu cu părinții. Mi-a plăcut că 
la verificarea măștii de concurs, mi-au pus 
pe mască o ștampilă cu o figurină de turtă 
dulce. Era un concurs de copii până la urmă, 
nu? Mi-am încărcat bateriile de încredere la 
acest concurs. Am reușit să revin și să câștig 
un asalt de la 1-5 și 7-9 cu o adversară din 
Ungaria. Evident că m-am supărat foarte 
tare când am pierdut la o tușă în asaltul ur-
mător, dar așa e scrima: e un sport de to-
tul sau nimic. Pierzi sau câștigi. Nu există 
egalitate. Și acum poți să câștigi ușor, iar 
peste 10 minute să pierzi la fel de ușor. Sunt 
fracțiuni de secundă care schimbă totul.

La Budapesta, a treia etapă a Circuitului 
Olimpici, m-am distrat încercând să citesc 
în limba maghiară, am vizitat un oraș fru-
mos, am văzut „autobuzul” care mergea pe 
Dunăre și stația de autobuz pe Dunăre. Am 
învățat puțină istorie vizitând Palatul Regal, 
am văzut cum arată o sală cu 25 de planșe 
de scrimă pe care se concurează simultan. 
La acest concurs am aflat despre mine că 
pot să mă concentrez și să concurez bine 
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chiar și într-o sală cu peste 500 de spor- 
tivi pe planșe, în care țiuie permanent 25 
de aparate de scor, în care arbitrul de la 
plasa vecină strigă „halt” exact când eu mă 
pregătesc să atac și habar n-am dacă a fost 
arbitrul meu sau nu, în care niște tribune 
uriașe par mult prea mici pentru mulțimea 
din sală. Era deja luna februarie.

Martie a fost cea mai aglomerată lună. Am 
avut un concurs în Ungaria (la Buk – un-
deva lângă granița cu Slovacia), unul în 
Polonia (la Wroclav, aproape de granița 
cu Germania) și între ele, unul la Craiova. 
Etapa de la Buk trebuia să fie cea mai 
„ușoară” din Circuitul Olimpici, dar n-a fost 
așa. Anul acesta organizatorii au anunțat că 
au avut mai mulți participanți ca niciodată. 
Masca mea s-a ales cu o ștampilă cu semnul 
infinitului. Și asta mi-a plăcut. Colegii mei 
de club au avut peripeții suplimentare: au 
călătorit cu un microbuz „100% securizat”. 
Fix în ziua în care eram cu toții pe planșe 
în concurs, ușile microbuzului s-au blocat 
pe poziția „încuiat”. Noroc că sacul de arme 
fusese luat seara din microbuz. Altfel, tre-
buia să spargem microbuzul ca să putem 
concura. Când în sfârșit s-au descuiat ușile 
microbuzului, încăpățânata de ușă laterală 
a refuzat în continuare să se deschidă, așa 
că am fost nevoiți să urcăm în microbuz 
prin portbagaj. Ne-am distrat jumătate de 
zi gândindu-ne că după concurs, la graniță, 
va trebui să ieșim tot prin portbagaj ca să ne 
vadă cei de la Poliția de Frontieră pentru că 
microbuzul avea geamurile fumurii.

La Craiova, am participat pentru prima 
dată la „Memorialul Dumitru Popescu”. 
Mi-am dorit foarte mult să concurez aco-
lo pentru că am aflat că el fost antrenorul 
Loredanei Dinu, iar Loredana m-a încurajat 
foarte mult pe mine. Acum un an, tot în luna 
martie, Loredana mi-a  arătat singura me- 
dalie olimpică de aur cu care m-am întâlnit 
eu vreodată. Până la urmă, scrima e sport 
olimpic, iar ceea ce ne aduce pe toți în sala 
de antrenament în fiecare zi este visul de a 
câștiga medalia olimpică.

Ultimul concurs din luna martie a fost 
Challange Wratislavia (Wroclaw, Polonia).  
Este cel mai mare concurs de scrimă pen-
tru copii, considerat un adevărat campionat 
mondial. Mergeam pentru a doua oară. Cu 
un an înainte, reușisem să obțin locul 6, fi-
ind a doua spadasină din România care a 
reușit să intre în primii 8 la categoria U11 în 
cele 40 de ediții ale competiției. Îmi amin-
tesc că atunci m-a motivat foarte tare focul 
de artificii de la festivitatea de premiere și 
mi-am dorit să fiu și eu acolo. Văzusem pe 
internet imagini de la edițiile anterioare și 
mi-a plăcut tare mult focul de artificii. În 
anul 2017, aceasta a fost prima mea com-
petiție internațională la care am participat 
și este până în prezent cea mai frumoasă 
amintire a mea de la un concurs de scri-
mă. N-am reușit să repet rezultatul de anul 
trecut, dar m-am bucurat de atmosfera de 
acolo. Erau sportivi de pe 4 continente. 
Acesta este singurul concurs de copii la care 
semifinalele și finalele se trag pe planșa cu 
podium. Sunt și multe flori lângă planșa po-
dium. În plus, la acest concurs sunt cele mai 
frumoase tricouri cu scrimă pe care le-am 
văzut până acum.

Acum, când scriu acest mic reportaj, este 
sfârșitul lunii aprilie și tocmai m-am întors 
de la „Memorialul Ioan Popa” (București). 
Am concurat având o mică entorsă la glez-
na dreaptă numai pentru faptul că pe Ioan 
Popa l-am cunoscut. Majoritatea compe-
tițiilor de scrimă se numesc „Memorialul 
Cineva”, dar până acum acestea erau nume-
le unor oameni pe care eu nu i-am întâlnit 
niciodată. Pe Ioan Popa mi-l amintesc foar-
te bine de la Cupa UNEFS/Engarde Circuit 
European U14 (mai 2017) la care am con-
curat înainte să împlinesc 10 ani, doar ca să 
văd cum e o etapă de Circuit European U14. 
Am concurat singură, fără antrenor și îmi 
amintesc că în eliminări, trăgeam cu o fată 
de la Clubul Contraatac și Ioan Popa îi spu-
nea ei ce să facă, dar făceam eu prima și am 
ajuns să conduc cu 5-1 folosind indicațiile 
pe care le dădea el adversarei mele.
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Până la sfărșitul lunii iunie mai am de 
parcurs vreo 2.600 km din călătoria aces-
tui sezon, adică mai am trei concursuri: 
Cupa Farul (Constanța), ultima etapă din 
Circuitul Olimpici la Bekescsaba (Ungaria) 
și Campionatul Național de Copii. Între ele 
se va înghesui și evaluarea națională de la 
școală. Și dacă tot vorbim de școală, trebuie 
să spun că niciun concurs nu s-a întâmplat 
să fie în vacanță. Am lipsit mult de la școală 
și a trebuit să „recuperez”. Am făcut teme 
în tren. Am învățat în aeroport în Varșovia 
și am citit mult în mașină și în trenuri. Fac 
școala în limba germană și e destul de greu 
să învăț singură ceea ce se predă la școală, 
dar nu renunț pentru că e important să știu 
cât mai multe lucruri.

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

Elevă: Podar Maria 
Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu”, 

Târgu Mureș 
Profesor îndrumător: Morariu Codruț Gabriel

Luptă până la final!

Ana este campioană olimpică la atletism. 
Este o sportivă tare harnică și dedicată. Stă 
cu orele la antrenamente și muncește, de 

cele mai multe ori, chiar și după program. 
Atunci când îi este greu, ea luptă și luptă, 
iar în ziua următoare, începe o nouă luptă!

Peste două săptămâni începe turneul pre-
olimpic. Se pregătește intens. Știe că cea 
mai puternică rivală a ei este o sportivă din 
Statele Unite ale Americii. O cuprind emo-
țiile din ce în ce mai mult. Îi vine greu să 
creadă că un sportiv de talia adversarei sale, 
este capabilă de ORICE pentru a se califica. 
Anei nu-i plac deloc persoanele răuvoitoare, 
cu atât mai puțin sportivii care s-au remar-
cat prin gesturi lipsite de sportivitate, de-a 
lungul timpului. Rivala ei cea mai puterni-
că este caracterizată ca fiind un asemenea 
sportiv.

Într-o dimineață, la turneu, Ana se trezește 
cu o durere îngrozitoare la un picior. Cum 
s-a mai confruntat ea cu dureri (e drept, 
niciuna de o asemenea intensitate), se 
gândește că, poate-poate e ceva trecător. 
Pleacă, așa cum a făcut-o și în zilele ante-
rioare, la antrenament. Stând și așteptând 
la semafor, ea își amintește, nici nu-și poa-
te explica cum, așa, de-odată, de acel domn 
doctor care i-a ghipsat piciorul când a fost 
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mică. Alungă gândul, sperând să nu fi inter-
venit vreo complicație.

Ajunsă la teren, Ana își leagă piciorul strâns 
cu o fașă (o făcuse de nenumărate ori în ca-
rieră) și începe să se încălzească. Dintr-o 
dată, cade secerată la pământ. Amețește, îi 
este rău și simte că, de această dată, nu mai 
poate continua.

O altă amintire își face loc în gândurile Anei: 
sfaturile primei sale profesoare de atletism, 
care le spunea sportivilor săi că, atunci când 
simți că nu mai poți, ai dat doar jumătate 
din ceea ce ești capabil. Prin urmare, trebu-
ie să lupți încă pe atât, înainte de a lua deci-
zia și abia apoi, te poți opri!

Încercă să se ridice și să mai alerge, dar 
durerea pătrundea tot mai adânc, ajungând 
și în sufletul Anei! Niciodată nu fusese pusă, 
până acum, în situația de a-și vedea limitele 
și de a decide ...

Când se trezi, Ana realiză că durerea este 
din ce în ce mai greu de suportat, punând 
sub semnul întrebării chiar participarea 
în finala turneului. Pentru prima dată în 
viață, simți că energiile o trag tot mai tare 
spre blisterul din sertarul cu medicamente, 
de care doar ea știa! Și nici nu era permis 
să afle și echipa ei! Știa ce riscă, iar o po-
sibilă descalificare pentru dopaj i se păru 
un preț prea scump! Așa că își adună toa-
tă ambiția ce-i mai rămăsese și, abandonă 
gândul! Dacă e să piardă, mai bine să piardă 
FRUMOS și CORECT.

Iată că veni și ziua concursului. Deși Ana 
încerca din răsputeri să-și ascundă durerea, 
antrenorul o „citea” cel mai bine! Înainte de 
încălzire îi explică să se gândească bine dacă 
dorește cu adevărat să intre pe teren ... mai 
este și altă ediție de Jocuri Olimpice, peste 
4 ani! Ana avea un singur gând: „Este minu-
nat să ajungi în vârf, dar e sublim să rămâi 
acolo!”.

Acesta a fost gândul cu care a ajuns la linia 
de start. Se înțelesese cu antrenorul și a de-
cis să concureze pe propria răspundere!

Linia de start ... pistolul arbitrului ... finish! 
Ana nu e prima, dar e calificată la Jocurile 
Olimpice!

Visul ei mai poate deveni realitate! Această 
calificare i se pare un succes mai mare decât 
medalia de la ediția anterioară! A demon-
strat că pentru ea limitele nu există, rezer-
vându-și dreptul de a trăi visul, până la ca-
păt, din forța inimii, restul fiind o chestiune 
de voință!

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

Elevă: Vancea Alexandra 
Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu”, 

Târgu Mureș 
Profesor îndrumător: Morariu Codruț Gabriel

Mingea de aur

O minge aurie cu dungi verzi și albe sare de 
o parte și de alta a terenului de tenis. Puțin 
dezamăgită, când cădea în out, dar foarte 
înfumurată când aducea un game-point.

Era o zi de mai ziua în care mingea era pe 
teren, între două legendare tenismene: 
Simona Halep, care reprezenta România și 
Maria Sharapova, care reprezenta Rusia.

Simona era la serviciu și, cu o puternică lo-
vitură de rachetă, a reușit un as. Nu i se în-
tâmpla des, în fața Sharapovei, „complexul” 
ei. Sharapova nu renunța ... câștigase, în 
fața Simonei, de fiecare dată! Nu va pierde 
nici acum!

40-15, 40-30, 40-40 ... parcă meciul nu se 
mai termina! AD-40, 40-40, AD-40 și e 1-0 
pentru Simona. Un start bun, dar Sharapova 
recuperează rapid! 1-1!

Cele două jucătoare care loveau mingea ace-
ea aurie, se luptau pentru trofeul unuia din-
tre cele mai râvnite turnee de grand-slam. 
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Pentru Simona ar fi fost primul, cel atât 
de mult așteptat! De câte ori i-a fost dat să 
audă că nu va reuși?! Că Sharapova este un 
adversar ... „prea mare” pentru ea!

Vine pauza și cele două jucătoare trebuie să 
se gândească la strategii noi. Simonei îi era 
atât de greu să creadă în victorie, atâta timp 
cât nici măcar românii nu credeau că va câș-
tiga! Dar ea știa că, la întâlnirea anterioară,  
fost atât de aproape, luându-i multe puncte 
rusoaicei, jucând aproape de fileu! Atunci, 
ceva s-a rupt la un moment dat!

Acum, parcă reușește mai multe puncte va-
loroase! Dar îi este atât de greu să astâmpe-
re emoțiile! Să îndrăznească oare să viseze?! 
De ce nu?! Dacă ea nu mai speră, atunci cine 
e îndreptățit să o facă?

Meciul  a durat o veșnicie, dar o veșnicie pe 
care și-ar dori să o retrăiască oricând! Cu 
emoții cu tot și cu acel, atât de dulce, gust al 
victoriei! O victorie pentru care a trebuit să 
dărâme atâtea prejudecâți și să lupte, până 
la ultima picătură de energie și, uneori, 
chiar și dincolo de ea, îmblânzind mingea!

Acea minge de AUR și-a câștigat un loc în 
rucsacul Simonei, fiind nelipsită de la me-
ciurile numărului 1 mondial, indiferent de 
valoarea turneului. Dar Simona știe, că incă 
o barieră doborâtă, pentru ea înseamnă o 
poartă care rămâne permanent deschisă de 
care va trece, acum, cu ușurință. Așa s-a în-
tâmplat de fiecare dată!

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

Elev: Șuteu Darius Cătălin 
Colegiul Tehnic „Transilvania”, Deva 

Profesor îndrumător: 
Manea Raluca

Călătorie pe un picior

„Dacă dorești să ai un copil inteligent, 
dotat, trebuie să-i dezvolți forța pe care 
inteligența i-o va cultiva, să îl faci sănătos 
și robust pentru a-l face înțelept și cu 

judecată ... lasă-l să lucreze, obișnuiește-l 
să activeze. Să ai grijă să se miște mult. Să 
fie un om puternic trupește, în curând va 
deveni puternic și intelectual”, spunea J.J. 
Rousseau.

Pretutindeni  în această lume, în țările ci-
vilizate, educația se supune idealului antic 
„Mens sana in corpore sano”. Cu toate aces-
tea, mă întreb cum se face că unii campioni 
ai lumii au dat alt sens acestui motto. O să 
încerc să vă demonstrez de  ce.

Sunt o persoană care depinde, la propriu de 
sport, de mișcare, de exerciții, diagnosticul 
meu neacordându-mi altă șansă. Fiecare 
zi, pentru mine înseamnă o provocare fi-
zică majoră, pentru că fiecare exercițiu fă-
cut îmi promite șansa de a face primii pași 
independent.

Fiind un tânăr jurnalist sportiv, m-au fasci-
nat mereu performanțele persoanelor care 
au fost nevoite să își creeze șanse de a cuceri 
titluri și medalii fără a se lăsa doborâți de 
problemele lor fizice. Eu sunt încă la început 
de drum, pentru mine competiția înseamnă 
lupta între corp și minte, dorindu-mi să tri-
umfe corpul, deși mintea este cea care îmi 
dă ambiție, siguranță și optimism.

Să vrei să mergi mai departe în ciuda gre-
utăților cu care te confrunți este adevărata 
încercare. Să vrei să mergi mai departe când 
ai o dizabilitate poate fi și mai dificil. În rân-
durile de mai jos vă voi da câteva exemple 
despre eforturilor unor oameni care pe mine 
mă motivează mereu, îmi dau încrederea că 
totul este posibil și, nu în ultimul rând, res-
pectă valorile olimpismului: excelența, pri-
etenia, fair-play-ul, toleranța, bucuria aflată 
în efort, echilibrul dintre corp și minte.

Probabil că nu mulți dintre voi ați auzit de 
Jocurile Paralimpice, de aceea voi face o 
scurtă descriere. Jocurile Paralimpice sunt 
Jocurile Olimpice pentru sportivii cu dizabi-
lități. Primele competiții sportive paralim-
pice au avut loc pentru sportivii în fotolii 
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rulante în anul 1948, paralel cu Jocurile 
Olimpice. După 1960, Jocurile Paralimpice 
au fost organizate în mod regulat, începând 
din anul 1992, ele desfășurându-se la trei 
săptămâni după Jocurile Olimpice de vară, 
în același loc ca acestea.

Printre marii campioni ai acestor jocuri, 
se numără atleta Aimee Mullins, cunoscu-
tă datorită realizărilor sportive, în ciuda 
condiției sale fizice – amputarea ambelor 
picioare. Cu ani în urmă, a participat la 
probele de 100 metri și săritura în lungime, 
ea având capacitatea de a-și modifica înăl-
țimea în funcție de perechea de proteze pe 
care o poartă.

De asemenea, un exemplu demn de urmat 
poate fi și Sudha Chandran, actrița și dan-
satoarea din India care, deși i s-a amputat 
un picior, a devenit una dintre cele mai mari 
dansatoare din India.

Următorul campion paralimpic se numeș-
te Carol Eduard Novak și este un exemplu 
demn de urmat prin determinarea, voința și 
dorința sa. A cucerit zeci de titluri la patinaj 
viteză, acest vis fiind unul scurt din cauza ac-
cidentului rutier pe care l-a suferit la vârsta 
de 20 de ani, în urma căruia laba piciorului 
drept i-a fost amputată. După o perioadă în 
care s-a dedicat mai mult antrenării minții, 
Carol și-a dat seama că ceea ce îl împlineș-
te cu adevărat este sportul, s-a reprofilat pe 
ciclism, devenind vicecampion paralimpic. 
Novak declara într-un interviu:”Cred că toți 
paralimpicii sunt niște campioni. Din punc-
tul meu de vedere, diferența nu este una fi-
zică, ci faptul că au trecut peste un moment 
și sunt curajoși, capabili să ia totul de la în-
ceput, indiferent de circumstanțe”.

Știu că aceste exemple par doar altceva. 
Le vedem în presă și ne impresionează. 
Însă aceste exemple nu devin poveste, sunt 
repede uitate. Vreau să vă întreb: câți eroi 
de basm, câte personaje pozitive din desene 
animate, câți supereroi cu dizabilități ați 
întâlnit? Eu nu știu niciunul. Dar nu sunt 

trist. Poate că eu voi umple acest gol, poate 
că lumea de azi așteaptă un erou ca mine 
și alți tineri ca mine. E greu și frumos să 
fii prins într-o veșnică luptă între corp și 
minte, iar tu însuți să nu știi cu cine ții.

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

Elevă: Jugureanu Ioana Iris 
Colegiul Național „Emil Racoviță”, 

București 
Profesor îndrumător: Bărbuț Ramona Brîndușa

Sărbătorim 
Ziua României alături 
de marii ei campioni!

De îndată ce am aflat tema interviului, to- 
tul a decurs de la sine! Aveam nevoie de un 
campion, cineva pentru care sportul este 
un stil de viață și care prin sport a devenit 
un model pentru tinerii din ziua de astăzi: 
Cătălin (Balamuc) Bodîrlă, luptătorul cam-
pion de kempo, cunoscut în toată lumea! 
Haideți să-l cunoașteți și voi!

Iris: M-am născut în cartierul Titan, părinții 
mei au copilărit aici și mi-au povestit despre 
tine. Care este povestea „băiatului de carti-
er” transformat în model pentru noi, și de ce 
ți se mai spune si „Balamuc”?

Cătălin: Nu e o poveste anume, este po-
vestea tuturor copiilor din cartierul nostru, 
doar că eu am fost puțin mai năzdrăvan (de 
aici și porecla)!

Iris: Deții un palmares important! Ne poți 
spune câte titluri ai și la ce anume?

Cătălin: Mulțumesc! Am câștigat la wushu 
4 titluri de campion național și argint la 
Europene, iar la kempo 10 medalii de aur la 
Naționale, 4 medalii de aur la Europene și 4 
medalii de aur la Mondiale!

Iris: 47 de ani și încă câștigi titluri și campi-
onate! Care este secretul?
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Cătălin: Nu există nici un secret! Încerc, pe 
cât posibil, să duc o viață sănătoasă, să nu 
lipsesc de la antrenamente, plus dorința de 
a continua performanța.

Iris: Eu practic înotul de performanță și am 
un procedeu preferat. Cu siguranță există și 
pentru tine o lovitură preferată, „elementul 
tău surpriză”?

Cătălin: Tehnica mea preferată este upper-
cut-ul cu brațul drept.

Iris: Știu că ți-ai început drumul în sport cu 
hochei pe gheață, eu, de exemplu, am încer-
cat ca sport complementar înotului, kem-
po-ul. Ce părere ai despre trecerea de la un 
sport la altul sau de practicarea kempo-ului 
ca sport complementar?

Cătălin: Așa este, am început cu hochei-
ul, iar acest lucru mi-a prins foarte bine 
în practicarea artelor marțiale. Este foarte 
bine să practici un sport complementar, 
chiar recomand acest lucru.

Iris: Ai fost prezent și la mine la școală, la 
Colegiul Național „Emil Racoviță” la o lecție 
demonstrativă de kempo, alături de alți 
mari campioni în proiectul „Stil de viață 
sănătos”! A fost emoționant să întâlnim 
sportivi, mari campioni ai României ce își 
fac timp și participă voluntari la astfel de 
acțiuni!

Cătălin: A fost o experiență minunată, ală-
turi de copii minunați. O să răspundem 
mereu „prezent”, atât eu, cât și colegii mei la 
toate activitățile de acest gen. Eu vă mulțu-
mesc pentru invitație!

Iris: Kempo-ul, sportul pe care îl practici, 
nu este un sport olimpic, pot spune chiar că 
nu este un sport foarte mediatizat. Ce păre-
re ai despre acest lucru și cum s-ar putea 
schimba această situație?

Cătălin: Este un sport complet și specta- 
culos, dar care nu este mediatizat cum ar 

trebui. Avem peste șase mii de sportivi legit-
imați la noi în țară și sunt peste 20 milioa- 
ne în întreaga lume. Este un sport propus la 
Olimpiadă și sper să devină curând un sport 
olimpic.

Iris: Există persoane care te-au sprijinit în 
parcursul tău în acest sport și copii care au 
început să practice acest sport datorită ție?

Cătălin: Da, există multe persoane care 
m-au sprijinit și mi-au fost alături. Am 
sportivi care au început acest sport la în-
demnul meu și care deja au performanțe 
notabile.

Iris: Care este feedback-ul „străzii”? Te an-
trenezi, câștigi titluri pentru România, ești 
prezent în școli voluntar în proiecte ce țin 
de sport, îndrumi copiii spre sport, ești un 
exemplu!

Cătălin: Într-adevăr fac tot ce ai enumerat 
cu plăcere și din inimă! „Strada”, oamenii, 
copiii mă privesc cu drag și prietenie. E un 
lucru emoționant să fiu oprit în intersecții, 
să fiu felicitat!

Iris: Cât de important crezi că este fair-play-
ul în sport?

Cătălin: Nu îmi pot imagina sportul fără 
fair-play! Pentru mine este însăși esența 
sportului!

Iris: Pentru ce competiții te pregătești în vi-
itorul apropiat?

Cătălin: La sfârșitul lunii august este campi-
onatul mondial de kempo la Las Vegas. Sper 
să particip!

Iris: Îți doresc succes! Ce ne poți spune des-
pre „omul” Cătălin, cel de acasă, în familie, 
în timpul liber?

Cătălin: Un om obișnuit: tată, soț, fiu, frate, 
prieten!
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Iris: Ne aflăm în anul Centenarului, sărbă-
torim România alături de marii ei campi-
oni! Mulțumim frumos că ți-ai făcut din nou 
timp pentru noi, îți urăm succes în tot ceea 
ce ți-ai propus și vom continua să te urmă-
rim cu interes!

Cătălin: Cu drag și mare plăcere, Iris! Eu 
îți mulțumesc! Vă doresc multe realizări în 
sport și în viață! La mulți ani, România! Să 
aducem cât mai multe titluri „acasă”, prin 
sport putem împreună să fim ambasadorii 
României în lumea întreagă!

Cătălin (Balamuc) Bodîrlă, un om de calita-
te care prin sport a devenit dintr-un „băiat 
de cartier” un mare campion, un sportiv 
exemplu pentru noi toți!

Sportul schimbă caractere, formează oa-
meni frumoși, sănătoși și mult mai buni!

Felicitări, Cătălin!

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

Elev: Borzei Cătălin 
Colegiul Tehnic Energetic „Dragomir Hurmuzescu”, 

Deva 
Profesor îndrumător: Tripa Felicia

Apărare și atac

Obosit și prăfuit, îmi târâi cu greu picioarele 
spre casă. Cu siguranță, mama va avea ceva 
de obiectat. Am avut o mare surpriză de 
ziua mea, un coș în care să-mi pun hainele 
ponosite când vin de pe teren. Ironiile 
mamei, care nu-mi încurajează deloc 
pasiunea. O vede pierdere de timp și, de 
cinci ani, un început de golănie. Sunt la fel, 
note bune la școală, aprecieri din partea 
profesorilor, olimpiade, dar pasiunea mea, 
un efort inutil.

Când a aflat că am șutat câteva mingi în ora 
de sport, a leșinat, la propriu. N-a mai vorbit 
cu mine zile în șir.  Apoi, a făcut un consiliu 
de familie în care a vorbit doar ea. Mi-a spus 
că mi-am ales ceva ce nu mi se potrivește, că 

fotbalul e pentru bădărani, că mă vrea in-
telectual și nu clănțănitor de semințe pe la 
colțuri. Nu m-am înghesuit cu contra argu-
mentele, pentru că aș fi enervat-o mai tare. 
Un țâcă nu are voie să aibă pasiuni, e prea 
crud, pentru el hotărăsc părinții, când tre-
buie să mănânce, când e nevoie să se spele, 
când citește, ce haine i se potrivesc, ce sport 
îi vine ca o mănușă. Mă vedea tenisman, 
că e sport fin, fără înjurături și semințe în 
tribune.

L-am avut pe tata purtător de cuvânt, un 
munte de înțelepciune. Când ea ridica to-
nul, el vorbea șoptit și îi oglindea revolta 
fără rost. Nu îi plăcea ce fac și, dacă nu reu-
șea să convingă, mă vedea mai mereu acci-
dentat. Note mici, nici vorbă, altfel n-aș mai 
fi călcat pe teren.

O înțeleg și aștept să își depășească fricile. 
Cu tata s-a cunoscut la stadion. Ea în tribu-
ne, el un jucător înfocat. Îl însoțea la fieca-
re meci și se bucurau împreună de reușite, 
plângeau la eșecuri și fluturau fanioanele 
unei pasiuni comune. Câte antrenamente 
n-au făcut împreună, alergări epuizante și 
turnee obositoare! Nu se plângeau, deveni-
seră parte din viața lor.

Meciul a început calm, tata era în formă, a 
avut câteva ocazii de gol și s-a cam forțat. A 
început să alerge greu, trăgea de el, se uita 
în pământ. Când și-a ridicat privirea, sta-
dionul devenise un carusel. S-a izbit de un 
coechipier și alerga haotic. A șutat pe lângă 
minge și a auzit huiduieli, apoi o liniște cal-
dă, tăcere. A căzut la pământ pe firele reci 
de iarbă, printre jambiere și picături de su-
doare. Mama s-a prelins pe scaunul încins 
și a închis ochii, i-a deschis când stadionul 
vuia. A lovit în stânga și în dreapta, țipa 
dar fără rost, nimeni nu o băga în seamă. 
Salvări, lume buluc și s-au revăzut într-o re-
zervă. Oboseala i-a sensibilizat inima, care 
avea nevoie de repaus. Pe teren, n-a mai 
intrat niciodată, urmărea meciurile la tele-
vizor. Pe mama, o ferea de vreun fluier al 
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arbitrului, se retrăgea într-o altă cameră și 
asculta silențios partida.

Când a rămas însărcinată, i-a promis că, 
dacă va fi băiat, nu va juca fotbal. De când 
am făcut primii pași, mi-a citit în picioare 
pasiunea lui. Ușor, m-a încurajat să lovesc 
mingea doar în joacă. Privirile mustrătoare 
ale mamei, deveneau săgeți. Alergam liber 
pe terenul de lângă casa bunicilor, se bucu-
rau să mă vadă așa sprinten. Și iată-mă pe 
teren după ce ai mei au scris romane de îm-
păcări și contre.

Mă așteaptă un meci greu de calificare. 
Astăzi facem o simulare, un amical cu echi-
pa adversă. Condițiile meteo sunt bune și mă 
aștept la o partidă care să ne sporească în cre-
derea în forțele noastre, în jocul de echipă, în 
strategiile gândite împreună cu antrenorul.

Urc în mașină și tata mă prinde prietenște 
pe după umeri. Mă uit la el și îi încuviințez 
din ochi că sunt bine. Mă știe tăcut înain-
te de meci și nu insistă. Ne strângem mâi-
nile și cobor grăbit cu geanta pe umăr. La 
vestiare e rumoare, ne cotim și păstrăm o 

tăcere sfântă. Antrenorul ne adună în jurul 
lui, prindem curaj și ascultăm detalii și ob-
servații despre teren și adversari. Aplecați 
suntem o floare, iar mâinile ridicate în aer 
arată ca un zbor de fluturi. „Viforul cîștigă!” 
strigă antrenorul încurajator. Toți îl apro-
băm prin apaluze și țipete scurte. E profe-
sorul nostru de sport de la școală, un pis-
truiat zvelt ce-i duce renumele. Ne ține treji 
și sancționează dublu absențele nemotivate 
de la antrenamente. Susține că fără sudoare 
nu avem reușite.

Pe Cutezători i-am mai întâlnit, sunt artiști 
și vin de la Liceul de Arte. Unii dansează, al-
ții cântă sau desenează, dar împreună con-
stituie o echipă de temut. Aleargă neobosit 
și țâșnesc ca săgețile spre poarta adversă, 
sunt buluc pe portarul nostru și nu îi slăbesc 
vigilența. Cu ceva vreme în urmă, ne-au bă-
tut, chiar dacă scorul a fost strâns. Am avut 
o discuție serioasă cu antrenorul care ne-a 
reproșat că jucăm lent, avem pauze necon-
trolate, de care profită adversarii. Atacul la 
poartă s-a dovedit timid, iar șuturile nu și-
au găsit ținta, fiind preluate de artiștii atenți 
la joc.
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Suntem pe terenul mic, iar scaunele sunt 
pline. Părinți, colegi, prieteni și profesori 
au venit să ne vadă. Trec pe lângă tata care 
mă salută mândru, de după umărul stâng, 
figura speriată a mamei. Se străduiește să 
zâmbească, dar forțat, e temătoare și ar vrea 
să mă tragă lângă ea. Îi trimit un sărut cald 
și o îmbrățișez bărbătește. Lăcrimează. Cât 
s-a străduit tata să-i anuleze convingerile 
greșite, temerile pe care le vedea realități! 
Un psiholog temeinic, dedicat meseriei. A 
reușit să ne reunească, iar mama să se bu-
cure de vechea ei pasiune, având din nou un 
personaj principal de suflet.

Nu mai am timp de vise, arbitrul pune min-
gea la mijlocul terenului. Meciul începe în 
forță. Artiștii sunt în ofensivă. Radu șutează 
spre poartă, dar mingea ricoșează în afara 
suprafeței de joc, portarul nostru se întinde 
ca o panteră și o respinge agil. Arbitrul acor-
dă lovitură de la colțul terenului. Cristian 
execută cornerul spre Mircea, care plasea-
ză, printr-un șut sec, mingea în plasa porții 
noastre. „Ce palpitant!”, strigă comentatorul 
în boxe. Tribuna este în picioare și îi aclamă 
pe Cutezători, iar noi plângem surd insuc-
cesul cu care am deschis meciul.

Repunem mingea la centrul terenului și 
construim un atac rapid. Încercarea eșu-
ează, adversarii anticipează mișcarea și se 
îndreaptă furtunos, din nou, spre poarta 
noastră. Claudiu primește mingea în afara 
careului și marchează cu putere un gol ne-
așteptat. Suporterii lor radiază, sunt în delir 
și lovesc tobele cu putere, iar vuvuzelele ne 
asurzesc. Cerul a căzut pe noi, avem nevoie 
de încurajări. Tabela indică 2-0, iar timpul 
se scurge cu iuțeală. Jucăm din inerție, ha-
otic, antrenorul ne face semne disperate să 
ne liniștim și să schimbăm tactica de atac. 
Avem nevoie de calm și un joc colectiv.

O văd pe mama, stă în picioare cu mâinile 
împreunate. Am nevoie de încrederea ei, 
doar așa pasiunea mea devine artă. Se ridi-
că și tata, suntem p familie de învingători. 
Preiau mingea și îmi calculez mișcările. 

Pasez sigur, știind că scorul se va întoarce în 
favoarea noastră. Arbitrul fluieră prelung, 
prima repriză și-a spus cuvântul.

Antrenorul ne adună părintește și cu un ton 
mobilizator ne dă câteva indicații de succes. 
A analizat jocul lucid și a descoperit câteva 
puncte slabe ale adversarilor. Ne îndeamnă 
să atacăm pe extreme, acolo unde apărătorii 
lor rămân descoperiți. Batem palma și ieșim 
pe teren încrezători.

A doua repriză începe cu un atac pregătit 
meticulos de noi. Marius, căpitanul artiști-
lor, îl izbește în plin pe Viorel, care cade în 
careu, rămânând întins pe gazonul umed. 
Are nevoie de îngrijiri și se ridică imediat. 
Arbitrul nu ezită, scoate un cartonaș roșu, 
le elimină căpitanul și indică punctul cu 
var de la unsprezece metri. Îmi aud nume-
le și îl văd pe antrenor făcându-mi semn să 
execut. O fac cu succes și dau un gol fără ca 
portarul să ghicească colțul ales. Mă arunc 
la pământ, iar ceilalți sunt grămadă peste 
mine. Mama a amuțit. Într-un moment de 
luciditate, mă ridic brusc și îi dau pe toți la 
o parte. Trebuie să mă vadă, altfel îi crapă 
inima. Tata o ține la piept  și o încurajează. 
Se bucură împreună.

Adversarii, rămași în inferioritate numeri-
că, încearcă să creioneze un atac, însă fără 
căpitan pierd mingea. Ne năpustim spre 
careul lor și, fără să calculeze traiectoria 
balonului, Marcu expediază o torpilă la pă-
ianjen. Tabela indică 2-2, ai noștri saltă în 
tribune. Nimeni nu s-a așteptat să întoar-
cem atât de repede rezultatul. Antrenorul 
pare mulțumit că suntem docili și flutură 
din mâini.

Au mai rămas zece minute din joc. Toți sunt 
în suspans. Ce se va întâmpla? Mă trezesc 
cu mingea la picioare, pe partea stângă, îl 
driblez pe Matei, pe Teodor și intru în ca-
reul advers. Mingea e în poartă și ai mei mă 
cuprind în brațe. Meciul se încheie cu 3-2 
pentru noi. Astăzi am avut multe de demon-
strat. Cu mama alături, m-am autodepășit.
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În rumoarea stadionului mic, se mai aude 
un ecou, este glasul victoriei. „Ce meci pal-
pitant! Acești băieți ne-au oferit un specta-
col memorabil! Viforul a dansat pe muzica 
Artiștilor!”

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

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

Profesori îndrumători: Simon Aurora și 
Cioc Aurelia

O nouă pagină de istorie a 
craiovei fotbalistice

Un stadion alb-albastru aproape plin, 
steaguri, fulare și tricouri, o mare de oa- 
meni alb-albaștri, toți așteaptă cu nerăb-
dare fluierul de start al meciului ce ne poate 
duce spre finala Cupei României. Înainte de 
toate astea pășesc în teren fetele, echipa de 
handbal care doar ce a ajuns în finala EHF.

Aproape 30.000 de oameni sar și cântă, 
sărbătorind din nou și din nou victoria lor, 
dăm tot ce avem mai bun în noi pentru a le 
arăta cât de mult înseamnă victoria lor și 
cât de fericiți ne-au făcut, pentru ele, pentru 
fetele noastre alb-albastre cântăm „Așa e la 
Craiova și așa va fi mereu”, iar în sufletele 
și în inimile noastre sperăm să facem la fel 
și după cele 90 de minute ale meciului ce 
urmează.

Echipele intră în teren, fluierul arbitrului 
marchează începutul meciului și poate și a 
unei noi pagini de istorie a leilor din Bănie. 
Cântăm, sărim, ne bucurăm, parcă am fi 
câștigat deja meciul, dar noi vrem doar să 
încurajăm echipa, vrem să le arătăm că sun-
tem siguri pe ei și să le luăm din emoții. Nici 
nu ne dăm seama de trecerea timpului, sau 
mai degrabă de statornicia lui, pentru că 
acum Băluță e în fața porții, prins de privi- 
rile și emoțiile unui întreg stadion, izbutește 
și ne face să cântăm din ce în ce mai tare 
„Așa e la Craiova și așa va fi mereu, ne susți-
nem echipa la bine și la greu”, deschide me-
ciul cu un gol, în minutul 12. Nu trece destul 

timp cât să ne revenim din extazul golului și 
suntem puși în fața agoniei, jucătorul mol- 
dovenilor a trimis acrobatic, din foarfecă, 
mingea direct spre poarta noastră, dar am 
reușit să răsuflăm cu ușurare, Calancea a 
apărat poarta alb-albastră.

„Născuți în sudul țării cei mai buni dintre 
români, suntem leii din Bănie, în Oltenia 
stăpâni” peluza cântă, tribuna fluieră, iar 
olteanul nostru Alexandru Băluță dublează 
scorul, 2-0 în fața moldovenilor de la 
Botoșani.

Era un vis frumos, o emoție infinită, din 
care am fost treziți când mingea a lovit cu 
putere plasa porții noastre, de data asta 
Calancea nu a mai fost imbatabil, 2-1, un 
scor cu care nu ne puteam mulțumi pentru 
că jocul susținut de echipă ne dădea mai 
multe speranțe, dar privind în direcția tabe-
lei, observ abia minutul 35, ne apropiem de 
pauza dintre reprize.

Arbitrul de margine anunță 3 minute de 
prelungire a primei reprize, peluza cântă 
finalul primei jumătăți a confruntării, timp 
în care arbitrul îi acordă penalty echipei 
gazdă, Gustavo aducea liniștea stadionului 
prin marcarea unui gol de la 11 metri. Nu ne 
mai venea să ne oprim din cântat nici după 
ce jucătorii au intrat la vestiare, am privit 
stadionul, am privit oamenii și am observat 
bucuria care le domina sufletele. 3-1 la pau-
ză, făcusem deja jumătate de pas spre finala 
Cupei, chiar dacă mai erau 45 de minute de 
foc, aveam încredere că totul se va termina 
în favoarea noastră. Un steag cu Nae Tilihoi 
încă flutura, fundașul de fier veghea asupra 
meciului nostru, până în acest moment pare 
să fi fost îngerul nostru păzitor.

Băieții intră din nou pe teren, se anunță o 
partidă de foc, atât pe teren cât și în tribune, 
festivalul ofensiv al alb-albaștrilor continuă, 
cel de-al treilea atacant nu vrea să rămână 
fără reușită așa că marchează pentru 4-1 în 
minutul 65. Stadionul înnebunește, ne bu-
curăm cum nu am mai făcut-o de mult timp, 
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se fac valuri, se cântă, se aplaudă. Galeria 
se întoarce spre partea din spate a peluzei, 
spre oamenii care stau jos, strigă din toți 
rărunchii „Toată lumea”, peluza este în pi-
cioare, ne îndreptăm spre tribună, se ridică 
și ei, acum cântăm toți, la unison, susținem 
echipa, toată țara aude „Craiova noastră e 
alb-albastră și vom lupta, vom lupta, vom 
lupta pentru ea”. Nu știm cum să ne arătăm 
bucuria, nu știm cum să reacționăm la un 
asemenea scor, totul ni se pare prea puțin 
pentru a le mulțumi leilor.

Se apropie cu pași repezi finalul meciului, 
ne simțim deja finaliști ai Cupei, iar acest 
sentiment este fabulos și devine imbatabil 
în minutul 85 când Băluță înscrie din nou, 
dacă până acum totul ni se părea o poveste, 
un vis frumos, acum este deja istorie. Am 
făcut pasul.

Se aude fluierul arbitrului, final de meci, 
toate steagurile și fularele flutură, tot sta-
dionul cântă „Ținem cu echipa noastră și la 
bine și la greu”, jucătorii vin în fața peluzei, 
cântă cu galeria, Băluță dă tonul, strigăm 
odată cu el, odată cu toată echipa, odată cu 
tot stadionul „E sărbătoare-n peluză și-n 
teren”.

Sărbătoarea a trecut granițele stadionului 
și a împânzit tot orașul, era ca în `81, când 
provincia era colorată în alb-albastru și o 
mare de oameni cutreierau străzile. Craiova 
fotbalistică a reînviat, am făcut un pas spre 
finala Cupei României, un pas mai mare de-
cât ne așteptam, iar acum nu ne-a mai ră-
mas decât o luptă în care trebuie să biruim.

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

Elevă: Mihăilescu Andra Antonia 
Colegiul Național „Petru Rareș”, Suceava 

Profesor îndrumător: 
Cîrstian Gheorghe

Cu pantofii prin zăpadă

Un panou așezat în mijlocul intersecției. Pe 
el scrie mare & îngroșat: „Mulțumește-te cu 

ce ai!”. Dar el nu se mulțumește. I.C. ara-
tă lumii cum ne putem depăși pe noi înșine 
prin dorință și muncă. Cum putem deveni 
super-oameni, luptând chiar contra naturii. 
Pe panou, s-ar putea scrie: „Nu te mulțumi 
cu ce ai! Depășește-te!”. Mergi înainte cu 
pantofii prin zăpadă.

Și am ajuns la București.

Citisem multe despre el: eram, ca să zic așa, 
familiarizată cu subiectul. Prima dată vă-
zusem o poză cu I.C. într-o revistă citită pe 
parcursul unei lungi călătorii la București. 
Expresia inocentă care învăluia fotografia 
îmi atrăsese atenția încă de când răsfoisem 
publicația. Poate poza cu pricina mă făcuse 
să cumpăr revista. Trebuie să recunosc că 
evitasem subiectul. Pe vremea aceea eram 
destul de sensibilă și nu-mi permiteam să 
cad într-o stare de melancolie acută timp de 
câteva ore bune.

Am început cu obișnuitele bârfe mondene, 
urmate de secțiunea „Ce purtăm în această 
vară?”. Timpul trecea, iar secțiunile se cam 
terminau. Am ajuns la horoscopul pe care 
l-am citit de câteva ori (al meu, evident, dar 
și al părinților, al bunicilor, al vecinei de la 
unu & al câinelui dumneaei ș.a.m.d.). Am 
făcut rebusul de la sfârșit, poate-poate gă-
sesc soluția și câștig și eu un set de ustensile 
de bucătărie. Da’ de unde. După jumătate 
de oră plină de nervi și căutat pe Google, 
am relizat că nu voi afla niciodată ce este 
„Măslină întortocheată”, alcătuită din trei 
litere, cu „A” la mijloc. Oftând, am deschis 
la poza ACEEA. Abia atunci am realizat că 
tocmai găsisem subiectul de reportaj, pe ca-
re-l așteptasem în tot acest timp. Flămândă, 
am devorat rândurile unul după altul. Apoi 
mi-am redeschis internetul și l-am căutat ...

C.V. prin zăpadă.

Încă de la naștere, I.C. fusese diagnosticat 
cu sindromul Down. A făcut singur primii 
pași la vârsta de un an și jumătate, mai 
târziu decât ceilalți copii. Primele cuvinte 
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le-a rostit la doi ani și a urmat o grădiniță 
și o școală obișnuite. N-a vrut să fie diferit, 
dar a reușit. A reușit să facă ce mulți oameni 
feriți de rele n-au putut sau cred că nu pot. 
A participat consecvent la ședințele de 
kinetoterapie, iar după școală la cursurile 
de înot. Și la cursurile de mers pe zăpadă. 

Da, ați citit bine. I.C. practică un sport nu-
mit „Mers pe zăpadă” sau, ca să se vadă că 
ne-am depășit statutul de lagăr comunist, 
așa-numitul „Snowshoeing”. Și luptă. Luptă 
așa cum nimeni n-a mai luptat. I.C. duce 
unul dintre cele mai grele războaie posibil: 
războiul cu sine însuși. Merge la bazin de 
două ori pe săptămână: susținătoarea lui 
din rândul profesorilor este N.G. Cu ajuto-
rul ei neprecupețit, I.C. a cucerit aproape la 
fiecare concurs podiumul.

Au venit taberele de ski și snowshoeing, 
unde I.C. a devenit super-om. A participat 
la competiții importante, precum „Special 
Olympics” din Austria, câștigând pentru 
România aurul și bronzul. Tonusul muscu-
lar scăzut de la nivelul picioarelor, specific 
acestei boli, nu l-a împiedicat nicio secun-
dă. La propriu și la figurat, I.C. a făcut ce 
mulți dintre noi nu pot: și-a folosit toate 
capacitățile creierului pentru a-și controla 
corpul. Aproape că simțeam lacrimile cum 
îmi inundă ochii atunci când ascultam în 
căști ultimul său interviu. Apoi am ajuns la 
București.

Emoțiile cablurilor fără sfârșit.

Ziua aceea luase o întorsătură ciudată. 
Cablurile telefonului din cameră se încâl-
ciseră. Mi-am continuat ziua cu somn pre-
lung, plin de vise, care desfăceau aceeași 
imagine, cu aceeași persoană. În final, am 
deschis ochii și i-am scris un mesaj pe face-
book. Mama lui I.C. mi-a răspuns destul de 
repede. Nu aveam idee cum aș putea aborda 
situația, căci poate fi destul de ciudat să fii 
contactată de o persoană total necunoscută. 
Până la urmă, i-am spus că vreau să scriu 
un reportaj despre puterea lui I.C. de a-și 

depăși limitele. Răspunsul a venit repede 
și prietenos. Dând dovadă de o bunătate și 
o inteligență uimitoare, mama lui I.C. m-a 
salvat din impas, povestindu-mi diferite 
momente ...

O luptă-i viața.

Hotărârea de a urma (de către I.C.) o anu-
mită școală nu fusese deloc ușoară. Părinții 
au discutat cu cei de la Inspectoratul Școlar 
despre acest subiect, fiind îndrumați spre o 
școală normală, dar cu un regim puțin sim-
plificat. Însă acum apărea altă problemă. 
I.C. este un copil cu o sensibilitate crescu-
tă, am putea spune chiar că este extrem de 
emotiv. Colectivul în care va crește va avea, 
așa cum se întâmplă de obicei, o influență 
extraordinară asupra dezvoltării psihicului 
său. Astfel, I.C. putea deveni un om plin de 
încredere în forțele proprii, având susține-
rea și aprecierea celor din jurul său, sau, 
dimpotrivă, putea rămâne cu traume și ci-
catrici de neșters. Și așa a fost. Doar că va-
rianta bună! Băiețelul cu un cromozom în 
plus a fost întâmpinat călduros de noii săi 
colegi. Mama lui I.C. îmi spune cu emoție 
greu de reținut: ”Mereu când iese la tablă 
și nu este cretă unul dintre colegi fuge și îi 
aduce. Nu mi-am imaginat niciodată că niș-
te copii pot da dovadă de atâta bunătate!”.

În orice basm trebuie să existe și o formă a 
duhului rău, împotriva căruia luptă duhul 
cel bun. Altfel și-ar pierde frumusețea 
orbitoare. Culmea, răutatea a venit de la 
părinții care-și iubeau copiii. Atât de mult 
îi iubeau, încât le era teamă ca boala lui I.C. 
să nu se ia. Să n-o ia adică și copiii lor. Da, 
ați citit iarăși bine. Pe cât de liniștiți erau 
colegii, pe atât de speriați erau părinții.

Apoi mama lui I.C. mi-a povestit despre con-
cursuri: ”Doarme prost noaptea când a doua 
zi are competiție. Prin asta vreau să vă spun 
că el este un copil normal sută la sută. Își 
trăiește emoțiile la fel ca orice copil de vârsta 
lui. La un moment dat, a avut un accident. 
Și-a scrântit glezna la antrenament. Peste 
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trei săptămâni avea competiție. Am vorbit 
cu antrenoarea și ne-am pus de acord că 
nu are sens să-l suprasolicităm. Competiții 
mai există, nu era asta nici prima și nici ul-
tima. Când m-am întors în cameră, I. mă 
aștepta cu o privire cruntă. Probabil auzise 
convorbirea, căci mi-a spus clar și răspicat: 
„Vreau să particip“. Am rămas uimită. 
L-am mângâiat pe cap, spunându-mi în 
sinea mea că e doar un impuls de moment, 
că îi va trece curând, când va realiza că nu 
poate pune piciorul în pământ. Dar ce să 
vezi? L-am găsit căutând pe internet creme 
pentru entorse. Chiar a sunat la o farmacie 
și a întrebat care e cel mai bun tratament. 
Făcea exerciții prin casă, punea singur apa 
la congelator ca să facă gheață”. Și, uite așa, 
a venit într-o zi antrenoarea acasă la I.C. I-a 
urmărit din ușa sufrageriei exercițiile și a 
oftat. Peste câteva zile, I.C. era pe podium 
cu trofeul în brațe.

Așa cum am spus mai sus, I. Practică și îno-
tul. Datorită lui, cel mai probabil, s-a năs-
cut în I. această dorință de dezvoltare a si-
nelui, atât fizică, dar și (mai ales) psihică. 
„Apa îmi mângâie pielea”. Așa i-a spus ma-
mei sale când a intrat prima dată în bazin. 
Au urmat ani de muncă grea, îndelungată. 
Sacrificii peste sacrificii. Treziri matinale. 
Dureri de spate și, mai ales, de picioare. Tot 
tacâmul pentru o abandonare bine înteme-
iată. El însă n-a abandonat. A luptat mereu 
și mereu.

Acum & aici.

Acum sunt așezată în fotoliul meu comod, 
cu o cană de cafea caldă într-o mână și cu 
cealaltă căutând informații despre compe-
tiția care avusese loc aseară. Era ora șase 
dimineața și încă nu apăruse nimic. Toată 
noaptea mă foisem în pat. De câteva ori mă 
ridicasem să verific, poate cineva a scris 
ceva despre concurs. La cinci și jumătate 
am recunoscut că somnul era demult plecat. 
Acum aștept, dând refresh paginii o dată la 
câteva secunde. Aștept să văd pantofii lui 
I.C. înaintând prin zăpadă ...

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

Elev: Popescu Răzvan 
Colegiul Național Pedagogic „Ștefan Velovan”, Craiova 

Profesori îndrumători: Simona-Elena Pîrvu și 
Jeni Lupu-Bangă

Drumul unui 
învingător

„Campion nu te naști, campion devii” este o 
deviză pe cât de întâlnită, pe atât de inter-
pretabilă, deoarece nu multe persoane sunt 
făcute pentru a deveni adevărați campioni. 
Cea mai importantă virtute a unui campi-
on o reprezintă spiritul de campion, o ca-
litate înnăscută pe care nu mulți o posedă. 
Dorința de a deveni cel mai bun, nevoia per-
manentă de îmbunătățire a aptitudinilor, 
dar și mentalitatea de învingător reprezintă 
ceilalți factori care contribuie la formarea 
unui campion. Drumul unui învingător în-
cepe încă din copilărie, de la o vârstă frage-
dă, pașii acestuia fiind în permanență ve-
gheați de către antrenori și părinți.

Orele petrecute pe terenul de antrenament, 
programul riguros impus de acest stil de 
viață, detașarea de restul persoanelor din 
jur care își ocupă timpul liber cu diverse 
activități distractive, cât și oboseala acu-
mulată în fiecare zi reprezintă sacrificiile 
pe care un copil, neajuns încă în perioada 
adolescenței, este nevoit să le facă pentru 
a-și urma visul și atinge scopul. Acest drum 
este însă încărcat cu foarte multe obstaco-
le, un antrenament prost, un meci pierdut, 
toate aceste insuccese putând fi interpreta-
te în două moduri diferite de către sportiv, 
uneori ele pot duce chiar la abandonarea 
visului, la întreruperea întregii perioade pe-
trecute în sala de antrenament, dar, de cele 
mai multe ori, aceste eșecuri reprezintă un 
pas înainte în cariera unui sportiv, acestea 
fiind menite să-l facă pe tânăr să devină din 
ce în ce mai bun, însă interpretarea acestor 
înfrângeri depinde de mentalitatea sporti-
vului, cât și de susținerea persoanelor din 
jurul său. Înfrângerile fac parte din viața 
fiecărui atlet, eșecul fiind asociat cu dorința 
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prea mare de realizare a lucrurilor într-un 
mod perfect, fără greșeală.

Marii campioni au trecut prin nenumărate 
momente de cumpănă, dar păstrându-și în 
fiecare moment acea dorință de îndeplinire 
a visurilor, aceștia au conștientizat faptul 
că succesul este suma tuturor eșecurilor pe 
care un sportiv le întâmpină de-a lungul 
carierei sale, iar în cele din urmă au reușit 
să depășească acea barieră imaginară, men-
talitatea lor reprezentând factorul cheie în 
traversarea acelor perioade dificile. În cele 
din urmă, viața răsplătește persoanele de-
dicate muncii lor, eforturile fiind recom-
pensate, visurile devin realitate, atingerea 
aspirației supreme reprezentând apogeul 
pentru fiecare atlet. Evoluția lumii a facilitat 
mediatizarea atleților de mare performanță, 
sportul concurând la capitolul popularitate 
cu muzica, arta, actoria, sportivii devenind 
persoane de notorietate, reprezentând ade-
vărate surse de inspirație pentru tineri.

Unul dintre cele mai bune exemple care 
atestă această afirmație îl reprezintă ma-
rele tenisman Roger Federer, acesta fiind 

unul dintre cei mai renumiți sportivi, dar 
și cel mai mare jucător de tenis din istorie, 
ale cărui reușite și experiențe de viață au 
reprezentat adevărate modele pentru mi-
cii sportivi care visează să-i calce pe urme 
elvețianului.

Născut la data de 8 august 1981 în Basel, 
Elveția, Roger Federer a început să practi-
ce tenisul de la vârsta de 8 ani, primul său 
antrenor, Peter Carter, observându-i încă 
din primele antrenamente potențialul uri-
aș pe care Federer îl deținea, dar Roger era 
un copil leneș, încă inconștient de talentul 
pe care îl are și, care, fără o muncă asiduă, 
urma să fie irosit. Peter Carter a reușit să-i 
șlefuiască jocul lui Federer, acesta ajungând 
la vârsta de 11 ani în primii trei juniori elve-
țieni, în timp ce la 14 ani a reușit să câștige 
titlul național la juniori.

În ciuda talentului său, Federer era 
asemenea tuturor adolescenților, mentalita-
tea sa fiind rotița care îi punea jocul în di-
ficultate lui Roger. Petrecea nopți întregi cu 
jocurile video, sacrificând astfel ore impor-
tante de somn, acest lucru fiind dublat de 
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o alimentație nesănătoasă, temperamen-
tul său impulsiv reprezentând o altă pro-
blemă în perioada tinereții. Problema re-
ală a lui Roger părea însă să fie pe terenul 
de tenis. „La vârsta de 16 ani obișnuiam 
să-mi distrug racheta la fiecare meci din 
cauza frustră rilor”, declara Federer anul 
trecut, acest lucru forțându-l pe elvețian 
să-și piardă concentrarea în momentele 
importante, de cele mai multe ori refuzând 
să continue meciul, în ciuda faptului că se 
afla în avantaj.

Rezolvarea parțială a acestei probleme s-a 
produs la vârsta de 17 ani, când părinții săi 
au hotărât să-l trimită pe acesta la un psi-
holog, din acel moment creșterea valorică 
a lui Federer fiind constantă. Federer deve-
nise vioara întâi în rândul juniorilor elveți-
eni, întreaga suflare alpină considerându-l 
viitorul număr 1 mondial. Totuși, succese-
le întârziau să apară, mentalitatea fiind în 
continuare principala sa problemă, Federer 
părând încă un copil pe terenul de tenis. 
Procesul de maturizare a fost însă completat 
de un eveniment tragic. La data de 1 august 
2002, cu o săptămână înainte de aniversa-
rea a 21 de ani, Federer primește un telefon 
care avea să-i schimbe pentru totdeauna 
modul de a vedea lucrurile și, implicit, ca-
riera: Peter Carter, cel care i-a călăuzit pașii 
lui Federer timp de 9 ani, a decedat în urma 
unui accident rutier în Africa de Sud.

Roger a fost devastat de primirea acestei 
vești, nimic nereușind să-l consoleze, fiind 
pentru prima dată în viața sa când se con-
frunta cu un deces. Acest eveniment avea 
să-i schimbe pentru totdeauna cariera lui 
Federer, acesta dându-și seama că a sosit 

timpul să renunțe la ieșirile adolescentine 
din timpul meciurilor și să se prezinte pre-
cum un adevărat sportiv, cu multă eleganță 
și calm, fapt ce îi va aduce succesul.

După această perioadă, cariera lui Federer 
s-a aflat pe o pantă ascendentă, în anul 2004, 
prin câștigarea prestigiosului Wimbledon, 
elvețianul și-a atins scopul fixat încă din pri-
mele momente în care a îmbrățișat racheta 
de tenis: atingerea numărului 1 mondial în 
ierarhia ATP. „După atingerea acestui obiec-
tiv m-am gândit să renunț. Atinsesem deja 
tot ceea ce îmi propusesem din copilărie”, 
susținea Federer în cadrul unui interviu din 
2017. Federer nu mai trebuia să demonstre-
ze nimic din acel moment, atingându-și sco-
pul și în același timp asigurându-și încasări 
cu ajutorul cărora ar fi putut să ducă o viață 
luxoasă pentru foarte mulți ani. Diferența a 
făcut-o însă mentalitatea, Federer putea de 
acum să joace relaxat, având o atitudine de-
tașată în timpul meciurilor, toate victoriile 
care urmau să  vină reprezentând doar niște 
„bonusuri” pentru elvețian.

Așa s-a și întâmplat. Roger s-a bucurat de 
sportul care i-a oferit cele mai frumoase 
momente din viața sa, a continuat să se per-
fecționeze, a dat dovadă de fair-play, res-
pectându-și adversarii și fiind la rândul său 
respectat, iar plăcerea de a se afla pe teren, 
de a concura împotriva celor mai aprigi ad-
versari l-a determinat pe elvețian să devină 
în prezent cel mai prolific jucător de tenis 
din toate timpurile, cât și un atlet desăvâr-
șit, complet, care reprezintă și va reprezenta 
un adevărat model pentru generațiile vii-
toare de sportivi.



ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE 
SUB EGIDA A.O.R.

Conferința națională „De la experiență la cercetare în 
Olimpism, educație, sport și kinetoterapie

Program național de educație olimpică prin sport în 
cadrul voluntariatului olimpic
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Conferința națională 
„De la experiență la cercetare în olimpism, 

educație, sport și kinetoterapie”

Conferința națională „De la experiență la 
cercetare în Olimpism, educație, sport și ki-
netoterapie” reprezintă activitatea specifică 
a Academiei Olimpice Române (A.O.R.) fi-
liala Cluj.

Sesiunile de comunicări științifice cu tema-
tică olimpică reprezintă un bun prilej pen-
tru diseminarea și promovarea rezultatelor 
cadrelor didactice, antrenorilor, studenților 
și elevilor, cunoașterea celor mai noi reali-
zări din domeniul tematicii abordate, men-
ținerea contactului între specialiști și elevi/
sportivi în vederea realizării unui dialog 
transdisciplinar, având ca scop investigarea 
dimensiunilor cercetării științifice și didac-
tice, concretizate în lucrări cu caracter știin-
țific pe tematică specifică: educație, sport și 
kinetoterapie.

Ediția 2018 s-a desfășurat în data de 4 iu-
nie, la Palatul Copiilor Cluj-Napoca.

Conferința a fost organizată cu scopul 
de a implica voluntarii din domeniul 
Olimpismului, studenții, masteranzii, pro-
fesorii de educație fizică și sport și alte per-
soane într-o activitate intelectuală caracte-
ristică profesiei. 

Cu ocazia acestei conferințe, participanții 
au avut ocazia să exprime judecăți de valoa-
re, experiențe, achiziții teoretice recente sau 
cercetări în domeniu ca sursă pentru refor-
mulări conceptuale și orientarea direcției 
profesionale.

Studenții și masteranzii au avut ocazia să 
prezinte idei, să-și susțină punctele de vede-
re în public și să simuleze rolul de prezentator 
al lucrărilor de licență și dizertație.

Volumul colectiv va fi publicat ca răsplată 
pentru preocupările profesionale și efortul 
depus. Anul acesta dorim să introducem în 
volum și un capitol cu lucrările seniorilor 
din A.O.R.

Academia Olimpică Română a susținut ma-
terial și financiar acest proiect.

Conferința științifică a reprezentat o opor-
tunitate pentru crearea de noi specialiști în 
domeniul educației olimpice și pentru iden-
tificarea de noi modalități de promovare a 
valorilor olimpice la nivel local, regional sau 
național. De asemenea, organizarea unui 
astfel de eveniment la nivel local, creează 
premisele derulării unor viitoare evenimen-
te de acest tip.
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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:
1-4 august

UNDE:
Complexul Olimpic „Sydney 2000” de 
la Izvorani

REZULTATE:
Directori, secretari și membri ai 
consiliilor de conducere din filialele 
județene A.O.R., organizatori și 
invitați au participat la consfătuirea 
voluntarilor A.O.R.



Programul național de 
educație olimpică prin sport 

în cadrul voluntariatului olimpic
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Programul național de 
educație olimpică prin sport 

în cadrul voluntariatului olimpic

În perioada 1-4 august, Complexul Olimpic 
„Sydney 2000” a fost gazda „Programului 
național de educație olimpică prin sport 
în cadrul voluntariatului olimpic” orga-
ni zat de Comitetul Olimpic și Sportiv 
Român (C.O.S.R.), prin Academia Olimpică 
Română (A.O.R.), cu sprijinul Solidarității 
Olimpice (departament din cadrul Comi-
tetului Internațional Olimpic).

La fel ca și în anii anteriori, scopul reuniunii 
a constat în comunicarea deschisă și apli-
cată între toți cei implicați instituțional în 
procesul de educație olimpică, asupra prin-
cipalelor aspecte ce definesc și determină 
pregătirea și desfășurarea activităților edu-
cativ olimpice.

Întâlnirea a fost prezidată de Mihai Covaliu, 
președintele Comitetului Olimpic și Sportiv 
Român, George Boroi, secretarul general al 
C.O.S.R., Simona Tabără Amânar, director-
ul A.O.R., Nicu Vlad, președintele Federației 
Române de Haltere și Zsolt Gyongyossy, 
subsecretar de stat în cadrul Ministerului 
Tineretului și Sportului (M.T.S.).

Președintele C.O.S.R. a deschis Lucrările 
adresând mai întâi felicitări echipei 
Academiei Olimpice Române pentru felul 
în care coordonează activitatea Mișcării 
Olimpice din România. În aplauzele celor 
prezenți, Mihai Covaliu a mulțumit Laurei 
Cârlescu Badea pentru tot ceea ce a făcut cât 
timp a deținut funcția de director al A.O.R. 
și i-a urat mult succes Simonei Tabără 
Amânar, noul director al A.O.R..

Au fost invitați lectori care au abordat teme 
diferite. Startul discuțiilor l-a dat Mihai 
Covaliu care ne-a spus „Povestea unui cam-
pion”. Au urmat:

•	 Nicu Vlad, Președintele Federației 
Române de Haltere a prezentat Revista 
„Sport Atlas”,

•	 Zsolt Gyoogyossy, Subsecretar de Stat 
M.T.S., ne-a vorbit despre colaborarea 
M.T.S.-C.O.S.R.

•	 Adina Ardeleanu (avocat) și Diana Arba 
(avocat) ne-au informat cu privire la 
Protecția persoanelor fizice privind da-
tele cu caracter personal

•	 Florin Mișcă – Secretar General Adjunct 
C.O.S.R. a vorbit despre Misiunile olim-
pice la care participă România

•	 Liliana Dorneanu – Expert Departament 
Sport C.O.S.R. a prezentat date legate de 
Competiția Sportivă Școlară Gimnaziada

•	 Alina Gherghișan – psiholog sportiv – 
Psihologia grupului de sportivi-modali-
tăți de lucru

•	 Simona Tabără Amânar – Director 
A.O.R. – Povestea unui campion olimpic

•	 Octavian Pantiș – speaker Qualians – De 
la ce credem la ce obținem

•	 Nicolae Dobrică – Secretar A.O.R. 
Vâlcea ne-a prezentat Activitatea filialei 
în Luna Olimpică 2018.

În cadrul ședinței s-au acordat două premii 
pentru “Promovarea Olimpismului 2017”: 
una dintre distincții a fost oferită filialei 
A.O.R. Brăila, pentru întreaga activitate de 
educație olimpică desfășurată la nivelul ju-
dețului, iar cealaltă distincție, directorului 
A.O.R. Maramureș, Aurelia Hendrea Filip, 
pentru implicarea și devotamentul de care a 
dat dovadă în promovarea valorilor olimpice. 
 
Ca și în anii trecuți, punctele esențiale ale 
reuniunii filialelor A.O.R. au fost oportuni-
tatea participanților de a putea să învețe unii 
de la ceilalți din experiențele lor olimpice, să 
își împărtășească cunoștințele acumulate, 
precum și posibilitatea de a susține dez-
bateri privind modalități de îmbunătățire 
a activităților de educație olimpică. Aceștia 
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au fost implicați în discuții de grup, fiind 
împărțiți în mod aleatoriu în cinci grupe de 
lucru, rezultând următoarele propuneri:

Olimpiada sportului rural 
în an centenar

Acțiunea este dedicată elevilor din ciclul 
gimnazial proveniți din medii defavorizate

Deplasarea se face cu microbuzul școlar

Acțiunea se desfășoară într-un oraș sau 
municipiu, de regulă reședință de județ și 
include:

•	 Ceremonial olimpic
•	 Moment artistic
•	 Participă 100 de copii (câte 10 copii din 

10 comune sărace ale județului) 
•	 Competiții de atletism, fotbal în 5, jocuri 

de mișcare, fiecare elev poate participa 
la maxim două sporturi

•	 Se pot oferi premii și promoționale ale 
C.O.S.R. – A.O.R.

•	 Vizitarea punctelor de interes sportiv ale 
orașului

Velomaraton România 100

•	 Ștafetă pe bicicletă pe distanța de 10 x 10 
km. Participă 100 de elevi (câte 10 elevi 
din 10 licee ale orașului. (Pot participa 
și echipaje ale orașelor din județ sau din 
județele învecinate) 

•	 Acțiunea este dedicată elevilor din ciclul 
liceal

•	 Acțiunea se desfășoară într-un oraș sau 
municipiu, de regulă reședință de județ

•	 Participanții utilizează bicicletele proprii
•	 Traseul este organizat în centrul orașu-

lui pe un tur de 2 km pentru a nu  se intra 
pe drumuri naționale

•	 Competiția se  încheie cu defilarea par-
ticipanților care se deplasează câte 20 în 
cinci cercuri amintind de cele cinci cer-
curi olimpice

•	 Comunitatea locală poate oferi premii  

100 de ani de sport în România 

•	 Film documentar realizat cu sprijinul 
C.O.S.R. și distribuit în toate filialele 
A.O.R.

•	 Filmul dorește să înlocuiască expoziția 
itinerantă de fotografie sportivă care a 
fost organizată în urmă cu 25 de ani

România 100 Flash-mob

•	 Acțiunea este dedicată elevilor de liceu 
sau gimnaziu

•	 Câte 20 de copii îmbrăcați în tricouri  co-
lorate în cele cinci culori ale  emblemei 
olimpice realizează sincron pași de dans 
după care se așează sub forma cercurilor 
olimpice și se intonează imnul olimpic

•	 Voluntari ai AOR îi învață în prealabil pe 
participanți structura motrică la fiecare 
școală în parte

•	 Poate fi organizat prin implicarea orga ni-
zațiilor partenere ale A.O.R. în care par-
ticipanții  pot fi îmbrăcați în uniforme le 
de serviciu, respectiv  militari din aviație,  
subofițeri I.S.U., paramedici SMURD, 
elevi îmbrăcați în galben și militari ai 
trupelor terestre

Triatlon olimpic pentru 
mileniul III

•	 Acțiunea este dedicată elevilor din 
învățământul primar

•	 Triatlonul probelor  sportive din pen-
tatlonul pentru mileniul III

•	 Participă TOȚI elevii din localitate, mai 
ales în mediul rural

•	 Clasamentul este realizat pe probe și 
puncte

•	 Scopul este acela de promovare a idealu-
lui olimpic, dar și de a pune la dispoziție 
date care să-i ajute în demersul sportiv, 
celor care realizează selecția în sport 

•	 Festivalul sporturilor tradiționale
•	 Dedicată în principal tinerilor din me-

diul rural, acțiunea poate fi organizată și 
în mediul urban, scopul fiind de atragere 
a tinerilor către practicarea exercițiului 
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fizic și de înțelegere a valorilor morale și 
spirituale ale poporului român

•	 Sunt vizate sporturile tradiționale 
•	 Oină
•	 Trântă
•	 Sporturi regionale ca variante ale  spor-

turilor tradiționale

100 de minute pentru 100 de ani

Deschiderea Gimnaziadei de anul acesta se 
realizează pe durata  a 100 de minute, in-
cluzând :

•	 Ceremonialul olimpic
•	 Acțiuni  culturale
•	 Premierea de către școală a sportivilor 

remarcați în anul anterior
•	 Competiții specifice fiecărei școli în parte

Parada costumelor sportive de epocă

•	 Acțiunea propune constituirea unor gru-
pe de voluntari care să-și procure sau 
să-și confecționeze costume sportive de 
epocă în încercarea de a reda atmos-
fera concursurilor de la începuturile 

sportului, redarea procedeelor tehnice 
specifice perioadelor anterioare, după 
modelul acțiunilor de reconstituiri 
istorice

Câștigă România - Olimpism

•	 Organizarea concursului „Cine știe 
Olimpism, câștigă” cu reprezentanți din 
fiecare regiune istorică: Moldova, Do-
brogea, Țara Românească, Transilvania, 
Banat-Crișana

•	 Concursul ar trebui să aibă loc la Alba 
Iulia în jurul datei de 1 Decembrie

•	 Sport Non-Stop
•	 100 de ore de activitate sportivă neîn-

treruptă, festival multisport, care să an-
greneze pe una sau mai multe baze situ-
ate în apropiere, 100 de ore de activitate 
sportivă neîntreruptă

•	 Acțiunea este destinată liceelor sau tine-
rilor peste 18 ani

S-a realizat un material de promova-
re, mediatizare și organizare a activităților 
A.O.R., folosind mijloacele de comunicare  
din secolul 21.
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Motto-ul evenimentului ar putea fi și 
„Împreună suntem mai puternici” sau 
„Împreună suntem mai auziți”.

În cadrul organizării evenimentelor s-a 
constatat că numărul participanților este un 
factor decisiv atât în atragerea sponsorilor, 
participanților, cât și în apariții în ziarele 
locale, județene sau naționale. De aceea, 
s-a hotărât să se facă un eveniment de nivel 
național, dar fără a fi nevoie de transpor-
tul participanților sau a unor regulamente 
comune. 

Fiecare ar putea organiza un eveniment în 
propria localitate, disciplinele sau forma 
activităților nefiind restricționate de nici un 
fel.

Ceea ce este comun în aceste activități, este 
mediatizarea comună și startul comun al 
activităților.

Beneficiile acestui tip de coorganizări a eve-
nimentelor sunt:

•	 Realizarea unor planuri de mediatizare 
comună

•	 Mediatizarea în presa națională
•	 Finanțarea activităților conform HG 

1447/2007 va fi (poate fi) mai mare, fi-
ind o activitate națională

•	 Generația Facebook poate fi activată 
mult mai ușor în activitățile sportive

•	 Transfer live de idei între organizatori
•	 Întărirea conexiunilor, prieteniilor in-

terjudețene atât între organizatori, cât și 
printre participanți.

•	 După acest eveniment vor rămâne o se-
rie de materiale promoționale, materiale 
video/foto care pot fi folosite în continu-
are pentru promovarea altor evenimente

•	 Se poate face un calcul exact al costuri-
lor, respectiv de eficiență a evenimentu-
lui bazat pe acțiuni, discipline implicate, 
instituții și persoane participante, vizi-
onări directe, vizionări după eveniment 
etc.

•	 Poate fi un punct de plecare pentru vii-
toarele competiții de gen organizate di-
rect de către A.O.R. 

Materiale/persoanele necesare:

•	 Un smartphone cu internet în fiecare loc 
de organizare

•	 Un laptop cu card video performant cu 
internet pentru conectarea și coordona-
rea tuturor evenimentelor, respectiv rea-
lizarea materialelor de transmis în timp.

•	 Un specialist IT/video pentru coordona-
rea evenimentului

•	 Un specialist marketing pentru realiza-
rea planului de marketing, respectiv a 
promovării profesionale a evenimentu-
lui înainte, în timpul și după eveniment

PROIECT MODEL:

1. Ce reprezintă evenimentul?

2. Ce propuneri există pentru acest 
eveniment?

3. Pașii evenimentului:

3.1. Înainte de eveniment

a. Facem planul de mediatizare

i) Înaintea evenimentului

ii) În timpul evenimentului

iii) După eveniment

b. Alegem locațiile din toată țara

c. Facem bugetul evenimentului

d. Stabilim grupul țintă

e. Invităm 

i) Antrenorii și cluburile locale

ii) Olimpicii locali

iii) Persoanele VIP

iv) Participanții

f. Colectăm informațiile de la 
antrenori

i) Numele și prenumele

ii) Clubul pe care-l reprezintă
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iii) Logoul 

iv) Vârsta minimă și maximă a 
elevilor

g. Pregătim materialele necesare

i) Autocolantele

ii) Harta parcului

iii) Foile de identificare

h. Pregătim locația

i) Antrenorii aleg locurile

ii) Se pregăteşte harta finală

3.2. În timpul evenimentului

i. Începem evenimentul în același 
timp

i) Start comun pe comandă LIVE 
facebook

j. Începem prezentările live 

i) Fiecare organizator intră LIVE 
și prezintă scurt activitatea

k. Promovăm activitățile sportive lo-
cale și A.O.R.

l. Colectăm tot ce oferă antrenorii 
sau sponsorii

i) Bilete de intrare

ii) Abonamente gratuite, etc

3.3. După eveniment

m. Punem la dispoziția posturilor de 
radio informații legate de acțiune

i) Facem contract cu posturile de 
radio locale

Comunitate – Entuziasm – Națiune 
– Noutate – Armonie - România 

– A.O.R.

Beneficiari:

•	 Preșcolari
•	 Școlari
•	 Universitari
•	 Adulți
•	 Vârstnici
•	 Familia
•	 Persoane defavorizate
•	 Persoane cu dizabilități

Categorii de activități:
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•	 Sportive
•	 Educative
•	 Artistice
•	 Culturale
•	 Social-umanitare

	» Concursuri pe ramuri de sport
	» Activități sportive de loisir
	» Activități fizice la locul de muncă
	» Ziua Sportului Școlar sub egida 

Centenarului
	» Orientare turistică cu identificarea 

mo nu mentelor istorice
	» Cine știe Olimpism românesc, câș tigă!
	» Dezbateri, mese rotunde, sim pozioane
	» Jocurile Olimpice în imaginația copi-

ilor – concurs de arte plastice
	» Un condei numit Fair-Play – concurs 

de literature și jurnalism sportiv
	» Concurs de fotografie
	» Parada portului popular
	» Activități ecologice, cu realizarea de 

colaje, din materiale reciclabile

De vrei sport, de vrei mișcare 
Sau doar să fii cel mai tare 

Baschet, handbal, volei vrei? 
Te învățăm să fii Fair-Play!

Cercul roșu, cel albastru, 
Lângă verde, galben, negru, 

Pe un fond alb, îngemânate, 
Sunt ca soră lângă frate.

Olimpismul reprezintă,  
Care e a noastră țintă 
Echilibru, sănătate, 

Trup și minte ca la carte.

Noi aici n-am fi venit 
Dacă nu ne-ați fi poftit 

Mulțumim cui ne-o chemat 
Că bine ne-am mai distrat.

Alte activități:

1. Înfiinţarea de Cercuri olimpice în parte-
ne riat urban-rural.

Un cerc olimpic deja creat predă ştafeta 
unui cerc nou înfiinţat.

2. Cercurile olimpice sărbătoresc  România 
la 100 ani

2.1. Parada Cercurilor olimpice din judeţ

2.2. Concursul Pentatlon olimpic şcolar 
pentru mileniul III cu proba artistică 
dedicată tradiţiilor, obiceiurilor şi 
portului popular.

 



ACTIVITĂȚI 
INTERNAȚIONALE

Programul de Master „Educație Olimpică, 
studii olimpice, organizarea și managementul 

evenimentelor olimpice”, semestrul II

Sesiunea Comună Internațională pentru Directori sau 
Președinți de Academii Naționale Olimpice și Oficiali 

ai Comitetelor Naționale Olimpice

Seminarul Tehnic al Comitetelor Olimpice Europene

Sesiunea Internațională pentru Tineri Participanți

A 70-a aniversare a „Zilei Olimpice” marcată de C.I.O.

Sesiunea Internațională pentru Medaliați Olimpici și 
Sportivi Olimpionici

Seminarul Asociației Olimpionicilor

Asociația Academiilor Olimpice Europene – un proiect 
devenit realitate

Asociația Comitetelor Naționale Olimpice a adoptat 
Declarația privind drepturile și responsabilitățile 

sportivilor





Programul de master „Educație Olimpică, 
studii olimpice, organizarea și managementul 

evenimentelor olimpice”, semestrul 2



CINE:
Academia Internațională Olimpică 
în colaborare cu Universitatea din 
Peloponez

CE: 
Primul semestru al programului a 
fost împărțit în cinci module: 
• Mișcarea Olimpică și Relațiile 
Internaționale 
• Pedagogie Olimpică II  
• Jocurile Olimpice și evenimentele 
sportive majore: Organizare și 
Management 
• Marketing-ul și sponsorizările în 
sport și Olimpism 
• Planificarea și strategiile pentru 
organizarea unui eveniment sportiv 
major

CÂND:
12 aprilie – 14 iunie

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 2

Descrierea Programului

Al doilea semestru al Programului de 
Master „Educație Olimpică, Studii 
Olimpice, Organizarea și Managementul 
Evenimentelor Olimpice” din cadrul 
Academiei Internaționale Olimpice, realizat 
împreună cu Universitatea din Peloponez, a 
avut loc tot la Olympia, în Grecia.

Dacă primul semestru (14 septembrie – 16 
noiembrie 2017) a avut mai multe excursii 
planificate de către gazdele noastre și mai 
multe activități extra-curriculare, al doilea 
semestru a fost unul în care am învățat mai 
mult.

Al doilea semestru (12 aprilie – 14 iunie 
2018) s-a ținut în campusul Academiei 
Olimpice Internaționale, aflat în sudul 
Greciei, foarte aproape de Olympia An-
ti că, locul nașterii Jocurilor Olimpice în 
Antichitate.

La fel ca în primul semestru, cele două luni 
de studii au fost împărțite în cinci module:

1. Mișcarea Olimpică și Relațiile Inter na-
ționale (profesori: dr. C. Filis - Grecia, dr. 
G. Gargalianos - Grecia, dr. M. Papaloukas 
- Grecia)

În acest modul am studiat despre globa-
li zarea sportului, sportul în relație cu or-
ganizațiile internaționale, scopul sportu lui 
în epoca contemporană, Jocurile Olimpice 
ca instrument al relațiilor internaționale, 
ori ginile și funcțiile Armistițiului Olimpic și 
succesele sau eșecurile sale.

2. Pedagogie Olimpică II (profesori: dr. I. 
Culpan – Noua Zeelandă, dr. P. Lioumpi – 
Grecia,  dr. C. Mountakis – Grecia)

O continuare a studiilor din primul semes-
tru, acest modul a constat în prezentări ale 
unor programe educaționale cu tematică 
olimpică și cum se pot implementa în țările 
noastre, precum și ateliere de lucru pentru 
dezvoltarea unei curricule pentru un an, etc.

3. Jocurile Olimpice și evenimentele spor-
tive majore: Organizare și Management 
(profesori: dr. K. Giorgiadis – Grecia, dr. E. 
Pena – Spania, dr. K. Toohey – Australia, 
dr. O. Vrondou - Grecia, Hector Arguelles – 
Spania, Thomas Junod - Elveția)

A fost cel mai interesant și greu modul pe 
care l-am avut în al doilea semestru. Pro-
fesorii ne-au arătat ce presupune organi-
zarea și managementul unui eveniment 
atât de important, greutățile și provocările 
peste care au trecut organizatorii Jocurilor 
Olimpice din Atena 2004, lecțiile învă-
țate din organizarea Jocurilor Olimpice 
din Sydney 2000 precum și complexita-
tea organizării și susținerii unei compe-
tiții precum Liga Campionilor UEFA sau 
Campionatul European de Fotbal 2020. Au 
fost explicate aspecte precum: candidatu-
rile orașelor și procesul de selecție al ora-
șului-gazdă a Jocurilor Olimpice, etapele 
de pregătire a Jocurilor Olimpice, relațiile 
dintre Comitetul de Organizare a Jocurilor 
Olimpice și celelalte instituții interesate 
de buna realizare a evenimentului, rolul 
Orașului Gazdă, efectele socio-economice 
ale Jocurilor Olimpice și moștenirea pe care 
acestea le lasă în urma lor. 

4. Marketing-ul și sponsorizările în sport și 
Olimpism (prof: dr. Douvis – Canada și dr. 
Seguin  – Franța)

Cei doi profesori au făcut o analiză a rela-
ției pe care Mișcarea Olimpică și Comitetul 
Internațional Olimpic o au cu sponsorii și 



spirit olimpic   

129

mass-media, de la începuturile lor și până 
în prezent. Un alt aspect discutat în ca-
drul acestui modul a fost și importanța 
mass-mediei, în special a televiziunilor, în 
promovarea spiritului olimpic.

5. Planificarea și strategiile pentru organi-
zarea unui eveniment sportiv major (profe-
sori: dr. K. Toohey - Australia și dr. T. Zintz 
– Belgia)

În modulul „Jocurile Olimpice și eveni-
mentele sportive majore: Organizare și 
Management” am discutat aspecte privind 
organizarea Jocurilor Olimpice din per-
spectiva voluntarilor și a sportivilor, dar și 
despre nevoile lor și cum pot fi ele îndepli-
nite de către organizatori.

Fiecare modul a durat două săptămâni în 
care am avut zilnic prelegeri care ocupau 
prima parte a zilei. La sfârșitul celor două 
săptămâni urma un examen pentru verifi-
carea cunoștințelor deprinse și a cărui notă 
valorează 60% din nota finală, la aceasta 
fiind adăugată o notă pentru eseul aferent 
fiecarui modul pe care urmează să îl rea-
lizăm după ce ne întoarcem în țările de 
origine.

Participanți

La acest program au participat 33 de studenți 
din 25 de țări aflate pe toate continentele 
lumii. Printre aceștia s-au numărat sportivi 
olimpionici (Susanne Grayson – Australia, 
Jocurile Olimpice din Atlanta 1996), mem-
bri ai Comitetelor Naționale Olimpice 
(Carlos Villegas Estrada – Columbia 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, Vicepreședinte al 
Fe de rației Naționale de Tenis de Masă, 
Jeannette Small - Trinidad și Tobago, tâ-
năr Ambasador al Olimpismului și membru 
în Comisia de Educație din cadrul C.I.O., 
Dimitrios Vikatos – Grecia, Biblioteca 

Academiei Internaționale Olimpice,  Asel 
Pogiba - Kyrgistan, Președinte al Federației 
Naționale de Gimnastică Ritmică) și pa-
sionați ai sportului (Bogumila Smolarek 
– Polonia, reporter sportiv, Regina Cea 
Zamayoa, reporter și blogger pe sport inter-
național, Gaia Carosi - Italia, administrator 
club înot și Emilie Zakariassen - Norvegia, 
Președinte Club Sportiv). Vârstele colegilor 
mei au variat de la cei mai tineri, cu vârsta 
de 23 de ani, până la cei bătrâni ce au atins 
vârste la care sunt deja bunici.

Activități sportive 
și culturale

În timpul celui de-al doilea semestru am 
avut șansa să particip la un traseu de 60 de 
km pe bicicletă în sudul Greciei alături de 
colegii mei de la Master și alte câteva sute 
de oameni pasionați de ciclism, cu materi-
alele necesare (bicicletă, cască de protecție) 
oferite gratuit de către organizatori.

Singura excursie pe care am făcut-o a fost în 
Sparta, vechiul polis grecesc care acum este 
casa Univeristății din Peloponez. Acolo am 
urmat câteva cursuri în incinta universității 
și am vizitat Cetatea Mystras, un punct im-
portant în istoria regiunii.

Cuvânt de încheiere

Mă simt onorat că am avut șansa să iau 
parte la Programul de Master organizat de 
Academia Internațională Olimpică. Astfel, 
am avut prilejul să interacționez cu oameni 
minunați, am legat prietenii și am dobândit 
cunoștințe care îmi vor fi de folos în viață și 
la locul de muncă.

Marius CORUȚ 
Expert C.O.S.R.



Sesiunea Comună Internațională pentru 
Directori sau Președinți de Academii 

Naționale Olimpice și Oficiali ai 
Comitetelor 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: 
90 de țări și-au trimis reprezentanți 
la această reuniune. Delegații A.O.R. 
au fost dna Mirela Ștef (secretar 
A.O.R. Bihor) și dl Cătălin Pionescu 
(director A.O.R. Vrancea).
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Sesiunea Comună Internațională pentru 
Directori sau Președinți de Academii 

Naționale Olimpice și Oficiali ai 
Comitetelor Naționale Olimpice

Academia Internațională Olimpică (A.I.O.) 
s-a pregătit pentru încă un an de activități 
educaționale care a început la 6 mai, oda-
tă cu desfășurarea celei de-a XIV-a Sesiuni 
Comune Internaționale pentru Directori 
sau Președinți de Academii Naționale 
Olimpice și Oficiali ai Comitetelor Naționale 
Olimpice, care a avut loc în campusul A.I.O. 
din Olympia, Grecia, în perioada 6-13 mai. 

La Sesiune au participat 140 de delegați 
din 90 de țări, Academia Olimpică Română 
fiind reprezentată de dna Mirela Ștef, se-
cretar al filialei A.O.R. Bihor și dl Cătălin 
Pionescu, director al filialei A.O.R. Vrancea. 

În prima zi a manifestării olimpice a avut 
loc ceremonia de deschidere a Sesiunii, în 
cadrul căreia s-a intonat imnul olimpic și 
s-au depus coroane de flori la mormântul 
lui Pierre de Coubertin, fondatorul C.I.O. și 
părintele Jocurilor Olimpice moderne, iar 
președintele A.I.O., dl Isiodros Kouvelos, 
le-a vorbit celor prezenți despre rolul 
spor ti vilor în societate. În discursul său, 
pre șe dintele Kouvelos a pus accentul pe 
recomandările din Agenda 2020, prin inter-
mediul cărora C.I.O. încearcă să revitalizeze 
familia olimpică.

Organizată pentru prima oară în 1986, 
Sesiunea are ca scop sprijinirea activității 
Academiilor Naționale Olimpice și încura-
jarea înființării unora noi.  Prin prelegerile 
lectorilor, profesorilor și oficialilor din 
Mișcarea Olimpică, precum și prin dis-
cuțiile de grup, se urmărește cooperarea 
dintre Academiile Naționale Olimpice și 
crearea unei rețele bine organizate între 
acestea, pentru promovarea programelor de 
Educație Olimpică la nivel mondial.

Subiectul principal dezbătut în cadrul aces-
tei sesiuni a fost „Sportivul – ca model de 
urmat”, iar tema specială s-a intitulat: 
„Olimpionicii promovează Olimpismul: cu-
noștințe și experiențe în educația olimpică”.

Pornind de la acest topic, mai mulți lectori 
au prezentat lucrări, astfel:

•	 Prof. Francisco Javier Lopez Frias din 
S.U.A. - Teorii privind modelarea ro-
lului sportivului și caracteristicile pro-
gramelor de promovare;

•	 Prof. dr. Clement Anicet Guiyama – 
Massogo din C.A.F. - Poziția și rolul 
Sportivilor Olimpici în filosofia Baronu-
lui Pierre de Coubertin

•	 Prof. Xenia Argeitaki din Grecia - Dife-
rențe semnificative în funție de gen,  în 
modul în care sportivii sunt percepuți 
ca și modele;

•	 Prof. dr. Eric Monnin din Franța - Spor-
tivi model lucrând cu tineri: Promova-
rea Spiritului Olimpic;

•	 Dr. Sebastian Scharff din Germania - 
Atleții antici ca Eroi: valorile educațio-
nale și sociale a excelenței sportive

Modelele reale sunt acelea care posedă cali-
tățile pe care le-am dori. Modelele de roluri 
sunt cele care ne-au afectat în moduri care ne 
influențează să fim oameni mai buni. Ei sunt 
oameni pe care alții îi imită, sau îi căutăm să 
ne îndrume. Există modele bune care inspiră 
măreția în ceilalți și modele rele care sunt in-
fluențe negative.

Abordările lectorilor au fost diferite, motiv 
pentru care la finalul prezentărilor au fost 
ridicate mai multe întrebări:

•	 Este bine ca un sportiv să fie luat ca un 
model? 
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•	 Ce ar trebui să facă un sportiv astfel în-
cât sa fie luat ca model?

•	 Dacă ești medaliat olimpic ești socotit 
un model, și dacă da, e bine?

S-au creat nouă grupuri care au dezbătut în 
cadrul întâlnirilor de lucru pe seama subiec-
tului „Rolul sportivilor în societate”. Fiecare 
grup a realizat câte o lucrare finală în care 
au emis propuneri despre cum pot fi promo-
vați sportivii pentru a deveni modele și ce 
calități ar trebui să întrunească un astfel de 
model. La finalul dezbaterilor, lucrările au 
fost prezentate în plen și au pus accentul pe 
modelul ideal de sportiv care are un com-
portament și o conduită ireproșabile.

Pe lângă latura educațională, Sesiunea in-
ternațională a avut și o componentă cultu-
rală, participanții bucurându-se de vizitele 
la muzeul de arheologie, la situl arheologic 
și muzeul sportului din Olympia.

De asemenea, la finalul fiecărei zile, se orga-
nizau diferite activități sportive și de recree-
re, prilej cu care s-au legat prietenii, s-au 
împărtășit experiențe personale - la această 
ediție au participat atât medaliați olimpici, 
dar și participanți la J.O. – cei prezenți co-
nectându-se la diferite dimensiuni relațio-
nare, culturale și tradiționale.

Pentru noi a fost o experiență nemaipome-
nită, mai ales că am avut ocazia să cunoaș-
tem atât de multe persoane, provenite din 
diferite culturi, dar având aceleași idei des-
pre Olimpism, principiile acestuia și spiritul 
olimpic.

Mirela ȘTEF 
Cătălin PIONESCU
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Seminarul tehnic al 
Comitetelor Olimpice Europene

Președintele Comitetului Olimpic și 
Sportiv Român (C.O.S.R.), Mihai Covaliu, 
și Secretarul General al C.O.S.R., George 
Boroi, au fost prezenți la Seminarul Tehnic 
anual al Asociației Comitetelor Olimpice 
Europene, care a avut loc în perioada 10-13 
mai la Belgrad.

În cadrul seminarului au fost prezentate ra-
poartele de progresie ale pregătirilor pentru 
următoarele ediții ale celor mai importante 
competiții aflate sub egida olimpică, astfel: 
Jocurile Olimpice de Tineret – Buenos 
Aires 2018; cele două ediții ale Festivalului 
Olimpic al Tineretului European din 2019, 
cea de iarnă de la Sarajevo & Sarajevo de Est 
(Bosnia and Hertegovina) și cea de vară de 
la Baku (Azer baidjan); cea de-a doua ediție 
a Jo cu rilor Europene, Minsk 2019; Jocurile 
Mondiale de Plajă ale Asociației Comitetelor 
Naționale Olimpice, San Diego 2019 și, 
bine în țeles, Jocurile Olimpice de la Tokyo 
din 2020.

Tematica principală a Seminarului a vizat 
pregătirile pentru Jocurile Olimpice, for-
matul clasic al Seminarului fiind schimbat 
cu unul mult mai interactiv, astfel încât 
dezbaterile să acopere un număr cât mai 
mare de puncte de interes care să fie trata-
te în amănunt. Aici se face referire, în spe-
cial, la necesitățile logistice ale Echipelor 
Olimpice la Jocurile Olimpice și felul în 
care cele asigurate de Comitetele Naționale 
Olimpice se îmbină cu cele care cad în sar-
cina Comitetelor de Organizare ale jocuri-
lor și reglementarea lor de către Comitetul 
Internațional Olimpic.

Președintele Asociației Comitetelor Olim-
pi ce Europene, Janez Kocijancic, a precizat 
faptul că unul dintre principalele scopuri 
este lucrul în echipă la menținerea și  în-
tărirea poziției Europei ca cel mai puternic 
continent, nu numai din punct de vedere al 
rezultatelor sportive, ci și din acela al înțe-
lepciunii cu care gestionăm sportul. 
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Președinele C.O.S.R., Mihai Covaliu, a fost 
numit în fruntea Comisiei de Marketing și 
urmează să primească sarcinile și direcțiile 
de acțiune.

Secretarul general adjunct al C.O.S.R., 
Florin Mișcă va rămâne pentru încă un 
mandat membru deplin al Comisiei de 
Coordonare a Festivalului Olimpic al 
Tineretului European.



Sesiunea internațională 
pentru tineri participanți



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:
16 - 30 iunie

UNDE:
Olympia, Grecia

REZULTATE:
Au participat 170 de tineri din 90 
de țări. Delegații A.O.R. au fost dra 
Silvia Stroescu (campioană olimpică 
la gimnastică, lector în cadrul 
U.N.E.F.S. București) și dl Andrei 
Simion (asistent în cadrul U.N.E.F.S. 
București)
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Sesiunea internațională 
pentru tineri participanți

A 58-a ediție a Sesiunii Internaționale pen-
tru Tineri Participanți, organizată de către 
Academia Internațională Olimpică în pro-
priul campus din Olympia, s-a desfășurat în 
perioada 16 – 30 iunie 2018. 

Ceremonia de deschidere a Sesiunii a avut 
loc pe 17 iunie, în Sala Dimitris Mitropoulos 
din Sala de Concerte din Atena și a fost 
oficiată de către președintele Greciei, 
Prokopios Pavlopoulos. La această deschi-
dere au ținut discursuri Ministrul adjunct al 
Culturii și Sportului, Georgios Vasileiadis și 
Președintele Comitetului Olimpic Grecesc, 
Spyros Capralos. De asemenea, a mai fost 
citit un discurs din partea Președintelui 
Comitetului Internațional Olimpic, Thomas 
Bach.

La această Sesiune au participat 170 de ti-
neri din 90 de țări, precum și 27 de coor-
donatori. Majoritatea Comitetelor Olimpice 
au avut câte doi reprezentanți (o fată și un 
băiat), dar au existat și Comitete care au 
avut câte un reprezentant sau trei.

Încă din momentul sosirii la hotelul din 
Atena unde urma să petrecem următoare-
le două nopți am întâlnit alți tineri partici-
panți, colegul meu de cameră pentru aceas-
tă perioadă fiind Nikolaus Dittrich, înotător 
și antrenor de înot din Austria. El este și cel 
cu care am făcut primul schimb de insig-
ne și cel care m-a învățat că acestea se pot 
purta pe șnurul de la legitimația primită din 
partea Academiei. 

Prima vizită a avut loc în Atena, Acropole 
fiind prima destinație și una dintre cele mai 
cunoscute. Deplasarea spre Olympia s-a fă-
cut cu șase autocare, iar pe drum, după ce 
am trecut de Arachova, considerată cea mai 
cosmopolită stațiune de schi din Grecia, am 
vizitat Situl Arheologic din Delphi, patrimo-
niu UNESCO, loc unde se află Templul lui 

Apollo, iar singura clădire construită recent 
în acest loc fiind muzeul arheologic.

Am vizitat, de asemenea, Situl Arheologic 
al Sanctuarului din Olympia, loc în care am 
putut vedea stadionul antic, precum și rui-
nele Templului lui Zeus, templu ale cărui 
statui sunt prezentate în Muzeul Arheologic 
din Olympia.

Campusul Academiei, situat în apropierea 
Sitului Arheologic al Olympiei, este unul 
foarte spațios și plin de vegetație bogată, 
care cuprinde facilitățile de cazare, bibliote-
că, sălile de conferință, cantina,  terenurile 
de baschet, handbal, tenis și volei, precum 
și o piscină.

Cazarea era dispusă pe trei niveluri, cu mai 
mult de 100 de camere cu capacități diferite. 
Am fost repartizat în camera cu numărul 30, 
iar colegii mei de cameră au fost reprezen-
tanții Comitetelor Olimpice din Bulgaria, 
Polonia, Slovacia, India și El Salvador.

Tema propusă pentru această ediție a fost 
”Sportivul ca model de urmat”, iar ca subiect 
special de discuție ”Provocările înfruntate 
de sportivii olimpici ca modele de urmat”. 
Activitatea academică zilnică era structura-
tă logic și eficient, prelegerile profesorilor 
pe anumite subiecte fiind dimineața, iar 
după amiaza desfășurându-se discuțiile de 
grup în care fiecare dintre participanți pu-
teau contribui și învăța unul de la celălalt, 
din experiențele și cunoștințele individuale. 
Au fost compuse 11 grupuri, fiecare cu câte 
doi coordonatori – unul în care se vorbea 
limba franceză și 10 în cadrul cărora se vor-
bea limba engleza. Eu am făcut parte din 
grupul cu numărul 5, coordonatori fiind ti-
nerii participanți din anii precedenți, în ca-
zul nostru Graciela din Spania și Bogumila 
din Polonia. În aceste discuții, coordonato-
rii aveau rolul de a ne îndruma spre găsirea 
celor mai relevante întrebări și probleme 
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legate de subiectul zilei. Bineînțeles, acestea 
ne-au împărtășit și experiențele lor ca tineri 
participanți și motivele pentru care au ales 
să se întoarcă în Olympia, dar în postura de 
coordonatori.

CADRE DIDACTICE 
PARTICIPANTE:

•	 Prof. emerit Stephen G. Miller (S.U.A.): 
„Sportivii ca celebrități în Grecia Antică”

•	 Barry Maister, O.Z.N.M.1 (Noua Zee-
landă): „Comisia C.I.O. pentru Educație 
Olimpică și viziunea acesteia” 

•	 Sam Ramsamy (Africa de Sud): „Sporti-
vul olimpic ca model de urmat – în tre-
cut și în prezent”

•	 Prof. Dr. Leslie A. Howe (Canada): „Sisif 
și Olimpism: O abordare existențialistă a 
modelelor de urmat”

•	 Dr. Ian Brittain (Marea Britanie): „Spor-
tivii paralimpici ca modele de urmat în 
viața de zi cu zi”

•	 Prof. Dr. Cesar R. Torres (S.U.A.): „Dez-
batere privind modelul de urmat, Olim-
pism și educație”

•	 Prof. emerit Ingomar Weiler2 (Austria): 
„Isprăvile sportivilor-eroi din Antichita-
te: valoarea socială și educațională a ex-
celenței sportive”

•	 Dr. Kipchoge Keino (Kenya): „Tineri vii-
tori campioni în atletism”

•	 Hee-beom Lee (Coreea): „Sportivii 
ca modele de urmat în procesul de 
reconciliere”

În urma fiecărei prelegeri, exista un timp a -
locat întrebărilor din partea participanților, 
fiecare dintre vorbitori fiind mai mult decât 

1  ”New Zealand Order of Merit”, dis tinc ție 
acordată persoanelor care au adus servicii 
considerabile țării sau care s-au remarcat 
prin eminență, talent, contribuții sau alte 
merite.
2  După mai mult de 30 de cursuri și semi-
narii ținute în Olympia, la sfârșitul prezen-
tării sale a anunțat că aceasta a fost ultima 
prelegere ținută de dumnealui. 

bucuros să răspundă la orice curiozități sau 
probleme ridicate din public.

Pornind de la tema acestei Sesiuni, în ambe-
le săptămâni, în discuțiile de grup, membrii 
fiecărui grup au ridicat probleme pe care 
aceștia le-au considerat importante și rele-
vante și au fost dezbătute. În urma acestor 
dezbateri, au fost extrase două întrebări, iar 
răspunsurile găsite au fost prezentate către 
toți participanții. 

Având în vedere că la această Sesiune au 
participat foști sau actuali sportivi, ori oa-
meni implicați în sport din punct de vedere 
organizatoric și/sau administrativ, în fieca-
re dimineață, pe post de înviorare aveam la 
dispoziție câte o activitate sportivă, condusă 
de către unul dintre participanți. Preferatele 
mele au fost rugby tag și kabaddi. Înainte 
de masa de dimineață, ca o „alarmă”, la di-
fuzoarele campusului din zona camerelor 
în care erau cazați participanții, începea să 
cânte muzica, inițial în surdină, crescând 
volumul cu cât se apropia mai mult ora 
mesei. 

După-amiezile erau momentele când se 
desfășurau discuțiile de grup, dar și activi-
tățile extracurriculare, care însemnau di-
verse workshop-uri și activități sportive. Eu 
am ales workshop-ul de dans unde, împre-
ună cu alți aproape 30 de participanți, am 
învățat și repetat o coregrafie compusă din 
dansuri africane și jamaicane, salsa și me-
rengue, pe care la final, în ultima seară cul-
turală, am prezentat-o către ceilalți colegi. 
Fiecare participant a ales și un sport la care 
să participe. Aveam de ales între baschet, 
volei, fotbal, tenis și tenis de masă. Alegând 
baschet, am avut ocazia să joc împreună cu 
colegii din India, Jamaica, Franța, Tailanda, 
Malaezia, Iordania, Hong Kong și Bulgaria. 
Spre bucuria mea, am asistat la un meci de 
tenis de masă cum am văzut numai la TV. 
Pe lângă aceste activități sportive, într-una 
dintre seri am vizionat un film documen-
tar despre Jocurile Olimpice din 1968 din 
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Mexic și am avut un concurs cu întrebări 
legate de Jocurile Olimpice.

Pe stadionul din campusul Academiei a fost 
recreată Ștafeta Torței Olimpice de către 
toți participanții, fiecare grup făcând câte 
o tură și pasând torța mai departe grupului 
următor.

Serile culturale erau momentele când re-
prezentanții din toate părțile lumii împăr-
tășeau o mică parte din cultura lor, fie prin 
dans, cântece, jocuri sau mâncare. Am vă-
zut dansuri din Austria, Franța, Argentina, 
India și chiar și din Insulele Cook, am jucat 
jocuri din Guatemala și am încercat produ-
se din Spania.

Consider că indiferent de experiențele an-
terioare ale unei persoane, aceasta ar avea 
numai de câștigat în urma unei participări 
la o astfel de Sesiune. Contactul cu atâtea 
culturi, obiceiuri și puncte de vedere diferi-
te, cu siguranță pot lărgi orizonturi și scoate 
la iveală noi idei de colaborare.

În prezent, grupul de WhatsApp intitulat 
„International Olympic 58” are 141 de mem-
bri, toți participanți la cea de-a 58-a Sesiune 
pentru Tineri Paricipanți.

Andrei SIMION 
Asistent în cadrul U.N.E.F.S. București
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A 70–a aniversare 
a „Zilei Olimpice” 
marcată de C.I.O.

În data de 23 iunie s-au împlinit 70 de ani de 
la prima celebrare a „Zilei Olimpice”. Pentru 
a marca această aniversare frumoasă, 
Comitetul Internațional Olimpic a lansat 
videoclipul denumit „#Unitedby Olimpism” 
(#Uniți prin Olimpism) prin intermediul 
căruia s-a încercat definirea Olimpismului 
și s-a subliniat faptul că acesta este o filozo-
fie de viață, care reunește sportul, cultura și 
educația în beneficiul omenirii. 

Videoclipul „#Unitedby Olimpism” a fost 
lansat cu scopul de a sărbători puterea 
și importanța valorilor olimpice precum 
- Excelența, Prietenia, Pacea, Respectul, 
Determinarea - pentru a oferi o lume mai 
bună acum și generațiilor viitoare, pen-
tru a demonstra lumii rolul pe care-l joacă 
Mișcarea Olimpică în instalarea păcii și cum 
sportul poate să construiască poduri peste 
țări și să aducă oamenii de pretutindeni 
împreună.

O dovadă incontestabilă a fost când dele-
gațiile Republicii Coreea și a Republicii 
Populare Democratice Coreene au defilat 
împreună la Jocurile Olimpice de iarnă de 
la PyeongChang din 2018.

C.I.O. urmărește creșterea gradului de 
conștientizare a Olimpismului și în acest 
sens a lansat în perioada 5-6 octombrie, la 
Buenos Airos, în Argentina, primul Forum 
al Olimpismului în Acțiune. Acesta a reunit 
reprezentanți din întreaga lume ai Mișcării 
Olimpice pentru a deschide noi dialoguri 
și a discuta despre provocările globale și 
pentru a împărtăși experiențele inovatoare 
cu scopul de a mobiliza în continuare 
voluntarii, sportivii pentru crearea unei 
lumi mai bune.



Sesiune internațională pentru medaliați 
olimpici și sportivi olimpionici



CINE:
Academia Internațională Olimpică

CE: 
Sesiunea, organizată pentru 
prima dată în 2007, are ca scop 
instruirea medaliaților olimpici și a 
sportivilor olimpionici pe baza unor 
abordări teoretice, precum și pe 
aplicații practice ale Olimpismului 
și Educației Olimpice. Mai precis, 
la nivel teoretic, prelegerile care au 
loc sunt relevante pentru educația 
olimpică și privesc semnificația 
educațională a acesteia, aspectul 
moral și social al Olimpismului, 
rolul medaliaților olimpici și a 
sportivilor olimpionici ca modele 
pentru difuzarea valorilor olimpice 
în rândul cetățenilor dar, mai ales, 
al studenților. Prin dialogul direct 
cu medaliații olimpici și cu sportivii 
olimpionici se caută modalități de 
învățare experimentale (educative, 
comunicative etc.), în timp ce 
sportivii împărtășesc experiențele lor 
pentru a face schimb de idei.

CÂND:
2-9 iulie

UNDE:
Olympia, Grecia

REZULTATE:
La sesiune au participat medaliați 
olimpici din peste 30 de țări la 
diferite sporturi: natație, atletism, 
mountain-bike, gimnastică ritmică, 
gimnastică artistică, baschet, 
canotaj, România fiind reprezentată 
de Cătălina Ponor, multipla 
campioană olimpică, mondială și 
europeană la gimnastică.
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Sesiune internațională pentru medaliați 
olimpici și sportivi olimpionici

În perioada 2-9 iulie, Academia Inter na-
țională Olimpică (A.I.O.) a organizat cea 
de-a IV-a ediție a Sesiunii Internaționale 
pentru Medaliați Olimpici și Sportivi Olim-
pionici la Olympia, în Grecia. Reprezentanta 
României la această sesiune a fost dra 
Cătălina Ponor, multiplă medaliată la gim-
nastică artistică la Campionate Europene, 
Campionate Mondiale și Jocuri Olimpice.

Tematica principală a sesiunii a fost: „Spor-
ti vul ca model de urmat”, iar ca tematică 
specială „Medaliați olimpici și sportivi 
olimpionici – modele de urmat: rolul lor 
educativ”.

La sesiune au participat olimpici din peste 
30 de țări la diferite sporturi: natație, atle-
tism, mountain-bike, gimnastică ritmică, 
gimnastică artistică, baschet, canotaj, etc. 
La această ediție, natația a fost majoritară, 
având cei mai mulți reprezentanți.

La ceremonia de deschidere, alături de 
președintele A.I.O., Isidoros Kouvelos și de 
decanul A.I.O. Konstantinos Georgiadis, a 
fost prezent și Thomas Bach, președintele 
Comitetului Internațional Olimpic.

Programul sesiunii a oferit o activitate com-
plexă, științifică, culturală și sportivă, care 
a cuprins prelegeri susținute de diferiți 
lectori internaționali invitați să prezinte 
aspecte cu tematică olimpică, acestea fiind 
urmate de dezbateri. Temele supuse dis-
cuțiilor din cadrul atelierelor de lucru s-au 
axat pe importanța colaborării dintre an-
trenor și sportiv, comunicarea dintre ei, cât 
și pe infrastructura necesară în organizarea 
unei competiții internaționale: Campionat 
European, Campionat Mondial sau Jocuri 
Olimpice. Participanții la sesiune au făcut 
prezentări în care au povestit experiența 
personală, ce au simțit, ce au trăit, de unde 
au plecat și unde au ajuns privind cariera 
sportivă, performanțele și realizările obți-
nute de-a lungul anilor.

Dimensiunea culturală a activității a constat 
în vizitarea Muzeului Olimpic, a diferitelor si-
turi arheologice și plimbări în orașul Olympia.

Dacă în prima parte a zilei aveau loc activi-
tăți educative, în partea a doua a zilei parti-
ci panții se relaxau practicând tenis de masă, 
fotbal sau plimbări cu bicicleta.

M-am simțit onorată să i-au parte la această 
sesiune, să mă număr printre medaliații 
olimpici prezenți într-un loc deosebit, locul 
sacru al Jocurilor Olimpice, trăind o expe-
riență unică și având ocazia de a comunica, 
povesti, lucra și construi alături de oameni 
deosebiți.

Cătălina PONOR 
Campioană olimpică la gimnastică 
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SEMINARUL ASOCIAȚIEI OLIMPIONICILOR

În luna septembrie, a avut loc la Varșovia, 
în Polonia, Seminarul Asociației Olim pioni- 
cilor.

Alături de alți președinți de Comitete 
Naționale Olimpice, a fost invitat să partici-
pe la Seminar și Mihai Covaliu, președintele 
Comitetului Olimpic și Sportiv Român, cu 
toții fiind sportivi olimpionici.

Centrul Olimpic din Varșovia și Centrul de 
reabilitare din Kriosonik au fost principalele 

obiective care au fost vizitate de către cei 
prezenți la Seminar.

Cu acest prilej, președintele C.O.S.R. a efec-
tuat o vizită la Palatul Prezidențial, unde a 
fost primit de Andrzej Duda, președintele 
Republicii Polone și Jaroslaw Stawiarski, 
secretar de stat în cadrul Ministerului 
Sportului și Tineretului din Polonia.
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ASOCIAȚIA  ACADEMIILOR OLIMPICE EUROPENE – 
UN PROIECT DEVENIT REALITATE

Discuțiile privind o eventuală organiza-
ție europeană care să reunească acade-
miile olimpice de pe bătrânul continent 
au început în 2012 la o conferință orga-
nizată de Academia Olimpică Germană 
la Wiesbaden. De la această întâlnire au 
mai fost încă două întrevederi europe-
ne în 2014 la Baku și 2017 la Albena unde 
proiec tul Asociației Academiilor Olimpice 
Eu ro pene făcea paşi importanţi. Visul de-
venea realitate abia în 2018 în Slovenia, 
la Ljubljana, unde Comitetul de iniţiativă 
pentru fondarea Asociaţiei Academiilor 
Olimpice Europene a organizat o conferinţă 
în perioada 18-21 septembrie, la care au fost 
prezente 24 de Academii Olimpice, dar și o 
delegație condusă de președintele Kouvelos 
de la Academia Olimpică Internațională. De 
asemenea, conferința a fost deschisă de pre-
ședintele Asociației Comitetelor Olimpice 
Europene, domnul  Janez  Kocijancic.

La această întâlnire, Academia Olimpică 
Română a fost reprezentată de Anita-Diana 
Sterea, membru în Consiliul Director al 
A.O.R. și Laurențiu Panioglu, expert în 
cadrul C.O.S.R. Pe parcursul celor trei 
zile de conferință s-a dezbătut statutul 
viitoarei organizații, însă s-au organizat 
în cadrul Adunării Generale a Asociației 
Academiilor Olimpice Europene și alegeri 
pentru Comitetul Executiv. Președintele 

noului for european înființat a fost ales, în 
unanimitate, germanul Manfred Lämmer, 
acesta fiind ajutat de Maria Bulatova și 
Loyan Milten, în calitate de vicepreședinți, 
Marion Guigon-Lacroix - secretar, Sasa 
Ceraj și Ivans Klementjevs - membri și Ales 
Solar- trezorier.

Tot în cadrul Adunării Generale s-au trasat 
câteva direcții pentru Comitetul Executiv 
privind pașii următori pe care aceștia îi au de 
făcut din punct de vedere legal, cât și al rela-
țiilor externe. Primul document semnat de 
noul Comitet Executiv a fost un memoran-
dum de colaborare cu Asociația Comitetelor 
Olimpice Europene. Comitetul Executiv ra-
portează periodic către Academiile Olimpice 
Europene activitatea desfășurată.

Urăm succes noului for olimpic european 
și ne bucurăm să ne aflăm printre membrii 
fondatori. Suntem convinși că o strânsă co-
laborare cu acest for, dar și cu alte Academii 
Olimpice Europene, vor crea proiecte cu 
impact având la bază valorile europene și 
educația olimpică.

Anita-Diana STEREA 
Membru în Consiliul de 

Conducere al A.O.R.
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Asociația Comitetelor Naționale Olimpice 
a adoptat declarația privind drepturile 

și responsabilitățile sportivilor

Cea de-a 133-a Sesiune a Comitetului 
Internațional Olimpic a avut loc la Buenos 
Aires, în perioada 8-9 octombrie. În cadrul 
Sesiunii, în numele Mișcării Olimpice a fost 
prezentată și adoptată Declarația privind 
Drepturile și Responsabilitățile Sportivilor. 
Această Declarație este rezultatul unei  ini-
țiative a sportivilor și a fost elaborată de 
aceștia, colaborând cu toate structurile im-
plicate în Mișcarea Olimpică.

Declarația a fost distribuită tuturor 
mem brilor Mișcării Olimpice, în special 
Comitetului Internațional Olimpic, Fe-
de rațiilor Internaționale și Comitetelor 
Naționale Olimpice cu scopul promovării 
respectării acestor drepturi și responsabili-
tăți în mediul olimpic și sportiv, dar și de 
către autorități și publicul larg.

Declarația conține un set comun de drepturi 
și responsabilități la care aderă toți sportivii 
implicați în Mișcarea Olimpică.

Declarația Drepturilor 
și Responsabilităților 

Sportivilor 

Sportivii și interesele lor sunt parte inte-
grantă a Mișcării Olimpice.

Această Declarație conturează un ambi-
țios set comun de drepturi și responsabi-
lități pentru sportivii din cadrul Mișcării 
Olimpice și din jurisdicțiile membrilor săi. 
Este inspirată din Declarația Universală 
a Drepturilor Omului și din alte tratate, 
principii și standarde ale drepturilor omu-
lui recunoscute internațional. Scopul aces-
teia este să ajute la orientarea acțiunilor 
Mișcării Olimpice. 

Toți membrii Mișcării Olimpice, în spe-
cial Comitetul Internațional Olimpic, 

Federațiile Internaționale și Comitetele 
Naționale Olimpice, vor depune toate dili-
gențele pentru a promova respectarea aces-
tor drepturi și responsabilități. Aceștia sunt 
încurajați să dezvolte mecanisme pentru 
remedierea eficace a aspectelor privitoa-
re la aceste drepturi și responsabilități, iar 
sportivii sunt încurajați să folosească aceste 
mecanisme.

Drepturile Sportivilor

Această Declarație aspiră să promoveze abi-
litatea și oportunitatea sportivilor de a :

1. Practica sportul și de a concura fără a fi 
victime ale discriminării din cauza rasei, 
culorii, religiei, vârstei, genului, orientă-
rii sexuale, dizabilității, limbii, opiniei 
politice sau de alt fel, a originii sociale 
sau naționale, averii, nașterii sau a altui 
statut imuabil.

2. Face parte dintr-un mediu sportiv cu-
rat, corect și transparent, în special unul 
care luptă împotriva dopajului și a ma-
nipulării competiționale, și care preve-
de judecată/arbitraj transparent, pro-
cese de selecție și calificare și programe 
competiționale adecvate, inclusiv pro-
gramele de antrenament ale competiției.

3. Accesa informații generale despre spor-
tivi și competiții într-un mod clar și la 
momentul potrivit.

4. Putea învăța despre problemele rele-
vante ale sportului, precum și de a lucra 
și studia în perioada antrenamentelor și 
a competițiilor, dacă sportivul alege să 
facă acest lucru și dacă acest lucru este 
practicabil.

5. Profita de oportunități de a realiza un ve-
nit în legătură cu cariera lor sportivă, nu-
mele și apartenența lor. Totodată, spor-
tivii recunosc drepturile de proprietate 
intelectuală sau alte drepturi și reguli ale 
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evenimentelor și ale organizațiilor spor-
tive, precum și cele din Charta Olimpică.

6. Avea o reprezentare de gen corectă și 
egală.

7. Avea o protecție a sănătății fizice și men-
tale, inclusiv un mediu de antrenament 
și competiție sigur, precum și protecție 
împotriva abuzurilor și a hărțuirii.

8. Alege sportivi reprezentativi în ca-
drul organizațiilor sportive ale Mișcării 
Olimpice.

9. Raporta comportamentul nelegal fără 
tea ma de represalii.

10. Avea dreptul la o viață privată, inclusiv 
la protecția datelor cu caracter personal.

11. Avea libertate de expresie.
12. Avea un proces corect, inclusiv dreptul 

la o audiere corectă, într-un termen re-
zonabil și realizată de către un juriu in-
dependent și imparțial, dreptul de a cere 
o audiere publică și dreptul la o compen-
sație corectă.

Responsabilitățile 
Sportivilor

Această Declarație încurajează sportivii să:

1. Susțină valorile olimpice și să ade-
re la Principiile Fundamentale ale 
Olimpismului.

2. Respecte integritatea sportului și să con-
cureze curat, în special prin non-doping 
și non-manipulare a competițiilor.

3. Acționeze în concordanță cu Codul 
de Etică al C.I.O. și să fie încurajați să 
raporteze comportamentul imoral, in-
clusiv cazurile de dopaj, manipulare 
a competiției, comportament interzis, 
abuzuri și hărțuire.

4. Se supună legilor naționale aplicabile 
și regulilor de calificare la competiții 
sportive, celor ale organizațiilor spor tive 
relevante, precum și celor ale Chartei 
Olimpice.

5. Respecte și să nu discrimineze drepturile 
și bunăstarea altor sportivi și ale antura-
jelor lor, ale voluntarilor și ale tuturor 
celor implicați în mediul sportiv, precum 
și să se abțină de la demonstrații politice 
în timpul competițiilor și al ceremoniilor 
și la locurile de desfășurare ale acestora.

6. Respecte principiul solidarității Mișcării 
Olimpice, care permite acordarea de aju-
tor și susținere pentru sportivi și mem-
brii Mișcării Olimpice.

7. Fie un exemplu de comportament pen-
tru ceilalți, inclusiv prin promovarea 
sportului curat.

8. Să informeze reciproc și să fie conștienți 
de responsabilitățile lor.

9. Participe la audieri atunci când sunt 
solicitări și să ofere mărturii sincere în 
cadrul acestora.

10. Participe și să voteze la alegerile repre-
zentative ale sportivilor.



SPORTUL ROMÂNESC 
ÎN LUME

Jocurile Olimpice de iarnă de la PyeongChang

Festivalul Olimpic Național pentru Tineret de la Albena

Jocurile Olimpice pentru Tineret de la Buenos Aires, 
ediția de vară





Jocurile Olimpice de la PyeongChang, 
ediția de iarnă



CINE:
92 de Comitete Naționale Olimpice 
au participat la cea de-a XXIII-a 
ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă

CE: 
2.925 de sportivi s-au întrecut în cele 
102 probe, la 15 discipline din șapte 
sporturi

CÂND:
9-25 februarie

UNDE:
PyeongChang, Coreea de Sud

REZULTATE:
Cea mai bună performanță a Echipei 
Olimpice a României a fost stabilită 
de Raluca Strămăturaru care a 
încheiat pe locul 7 proba individuală 
la sanie
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Jocurile Olimpice de la PyeongChang, 
ediția de iarnă

Orașul PyeongChang din Republica Coreea 
(Coreea de Sud) a fost gazda celei de-a 
XXIII-a ediție a Jocurilor Olimpice de iar-
nă, care a avut loc în perioada 9-25 februa-
rie, considerată cea mai mare din istorie 
datorită numărului record de participanți: 
2.925 de sportivi din 92 de țări.

A fost prima ediție a Jocurilor Olimpice de 
iarnă și a doua a Jocurilor Olimpice organi-
zate în Coreea de Sud. PyeongChang a fost, 
de asemenea, al treilea oraș asiatic care a 
organizat  Jocurile de iarnă, după Sapporo 
în 1972 și Nagano în 1998, ambele din 
Japonia. 

Desfășurată sub sloganul „Pasiune. Co nec-
tare”, această ediție a J.O. de iarnă a fost 
prima cu peste 100 de medalii de aur ce au 
fost acordate câștigătorilor, mai precis 102. 
PyeongChang 2018 a fost, totodată, compe-
tiția cu cel mai mare număr de evenimen-
te feminine și mixte din istoria Jocurilor 
Olimpice de iarnă. 

S-au desfășurat, în total, 102 întreceri spor-
tive la 15 discipline din șapte sporturi: pati-
naj (patinaj artistic, patinaj viteză și patinaj 
viteză pe pistă scurtă), schi (schi alpin, schi 
fond, schi acrobatic, combinata nordică, să-
rituri cu schiurile și snowboard), bob (bob 
și scheleton), biatlon, curling, hochei pe 
gheață și sanie.

Programul competițional pentru 
PyeongChang 2018 a inclus șase noi eveni-
mente sportive: „snowboard big-air” (mas-
culin și feminin), patinaj viteză pe pistă 
scurtă (masculin și feminin), curling dublu 
mixt și întrecerile alpine pe echipe.

Cea mai puternică delegație prezentă la 
PyeongChang 2018 a fost cea a Statelor 
Unite ale Americii care a avut în componen-
ță 242 de sportivi, urmată de cea a Canadei, 
cu 226 de competitori. La rândul său, 

Coreea de Sud a fost reprezentată de 144 de 
sportivi, un număr record de participanți la 
o ediție a J.O.

În urma scandalului de dopaj cu care s-a 
confruntat Rusia, la PyeongChang au con-
curat, sub drapel neutru, 169 de sportivi 
ruși.

Coreea de Nord și Coreea de Sud au defilat 
împreună la o ceremonie de deschidere a 
J.O., pentru prima oară după 12 ani, ultima 
oară fiind la Jocurile Olimpice de iarnă de la 
Torino, din 2006.

Mascota competiției a fost Sooharang, ins-
pirată de tigrul alb, considerat de coreeni un 
animal de pază. 

România la J.O. 
PyeongChang 2018

Echipa Olimpică a României a avut în com-
ponență 28 de sportivi, dintre care o rezervă 
și 27 de tehnicieni și oficiali. 

Cea mai bună performanță pentru spor-
turile de iarnă din ultimii 24 de ani a fost 
stabilită de Raluca Strămăturaru care a în-
cheiat pe locul 7 proba individuală la sanie, 
la finele unei reuniuni care a ținut cu sufle-
tul la gură toți spectatorii. Rezultatul este 
unul istoric pentru sania românească, dar 
și pentru Olimpismul românesc. Este cea 
mai bună clasare a României la J.O. de iar-
nă după Lillehammer 1994, când tot la sa-
nie, în proba de dublu, Ioan Apostol și Liviu 
Cepoi au ocupat locul 6.

La ediția din 1992, la Albertville, același du-
blou Ion Apostol – Liviu Cepoi ocupa locul 
4, iar Mihaela Dascălu se clasa pe locul 6 la 
patinaj viteză.
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Clasamentul final a adus în prim plan și 
un punct forte pentru România care a fost 
cea de-a patra națiune la sanie individu-
al feminin, atâta timp cât înaintea Ralucăi 
Strămăturaru s-au situat doar sportive din 
Germania, Canada și SUA, națiuni foarte 
dezvoltate la acest sport.

Al doilea rezultat românesc ca valoare la 
PyeongChang a fost obținut tot la sanie - lo-
cul 10, în proba de ștafetă mixtă, România 
fiind reprezentată de Raluca Strămăturaru, 
Valentin Crețu, Cosmin Atodiresei și Ștefan 
Musei.

A treia performanță a delegației României 
la J.O. 2018 s-a înregistrat la biatlon, unde 
ștafeta masculină de 4x7,5 km, formată din 
Cornel Dumitru Puchianu, George Răzvan 

Buta, Gheorghe Iulian Pop și Nicolae Remus 
Faur, a încheiat pe locul 14.

Beijing, gazda J.O. 
de iarnă din 2022

Următoarea ediție a Jocurilor Olimpice de 
iarnă va avea loc tot pe continentul asiatic, 
Beijing fiind desemnat oraș gazdă a ediți-
ei de iarnă din 2022. Metropola chineză a 
primit 44 de voturi din partea membrilor 
C.I.O., la cea de-a 128-a Sesiune a forului 
internațional, față de 40 cât a primit orașul 
kazah Almatî. 

Astfel, Beijing va deveni primul oraș care 
organizează pe rând Jocurile Olimpice de 
vară (2008) și de iarnă (2022).



Festivalul Olimpic Național 
pentru Tineret de la Albena



CINE:
Comitetul Olimpic Bulgar

CE: 
Competiție sportivă destinată 
tinerilor 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:
12-13 iunie

UNDE:
În cadrul complexului sportiv din 
Albena

REZULTATE:
Delegația României, compusă din 14 
sportivi și 3 antrenori, și-a adjudecat 
o medalie de aur la baschet 3x3 
masculin și două medalii de argint 
în probele feminine de baschet 3x3 și 
volei pe plajă. Echipa masculină de 
volei pe plajă s-a clasat locul V.
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Festivalul Olimpic Național 
pentru Tineret de la Albena

La invitația Comitetului Olimpic Bulgar, 
România a participat la competițiile de 
baschet 3x3 (masculin și feminin) și volei 
pe plajă (masculin și feminin) din ca-
drul Festivalului Olimpic Național pentru 
Tineret „Speranțe Olimpice”, care a avut loc 
la Albena, în perioada 12-13 iunie.

Evenimentul sportiv, ajuns la cea de-a XI-a 
ediție, este dedicat tinerilor cu vârste între 
14 și 18 ani și este organizat anual de către 
forul olimpic bulgar. Programul competiți-
onal a cuprins următoarele discipline: atle-
tism, baschet 3x3, volei pe plajă, lupte pe 
plajă, fotbal, înot și tenis de masă. 

Din delegația României au făcut parte 14 
sportivi și 3 antrenori. Sportivii tricolori au 
câștigat trei medalii: o medalie de aur, la 

baschet masculin 3x3 și două de argint, la 
baschet feminin 3x3 și volei feminin pe pla-
jă și s-au clasat pe locul 5 la volei masculin 
pe plajă.

La baschet, echipa României a fost for-
mată din patru fete – Ștefania Patricia 
Cătinean, Ilinca Sofia Păun, Anamaria Pop, 
Livia Mara Moraru și patru băieți – Victor 
Bogdan, Robert Ionuț Nanu, Radu Cristian 
Petrescu, Luca Mihail Vasile, însoțiți de 
antrenorii Victor Constantin și Carmin 
Artemie Popa.

La volei, echipa României a fost alcătuită din 
trei fete – Diana Denisa Dumitru, Andreea 
Daniela Iancu, Alexia Mihuț și trei baieți – 
Balasz Csiszar, Bogdan Beiu, Eduard Popa, 
însoțiți de antrenorul Dan Mihai Jitaru.
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Festivalul Olimpic Național pentru Tineret 
„Speranțe Olimpice” reprezintă pentru ti-
nerii care se întrec la Albena un bun prilej 

de a-și testa nivelul de pregătire și evalua 
potențialul, dar și de a acumula experiență 
competițională.



Jocurile Olimpice de Tineret, 
ediția de vară – Buenos Aires 2018 

Deviza J.O.T. de la Buenos Aires: 
Viví El Futuro 

Feel The Future 
Respire Le Futur



CINE:
206 Comitete Naționale Olimpice au 
participat la cea de-a III-a ediție de 
vară a Jocurilor Olimpice de Tineret

CE: 
3.998 de tineri sportivi s-au întrecut 
în cele 32 de probe, la 36 discipline 
sportive

CÂND:
6-18 octombrie

UNDE:
Buenos Aires, Argentina

REZULTATE:
Echipa Olimpică a României a 
cucerit în total opt medalii: două 
medalii de aur prin Sabina Baltag 
(haltere 53 kg) și Iosif Adrian 
Sulca (judo 81 kg), trei medalii de 
argint prin echipajul masculin de 
doi rame (2-) format din Florin 
Nicolae Arteni Fîntînariu/Alexandru 
Laurențiu Danciu (canotaj) și dubla 
înotătorului Daniel Cristian Martin 
(100 m spate și 200 m spate) și 
trei medalii de bronz prin Mihaela 
Valentina Cambei (haltere 48 kg), 
Andreea Dragomir (tenis de masă) 
și echipajul feminin de doi rame (2-) 
avându-le în componență pe Alina 
Maria Balețchi și Tabita Maftei 
(canotaj).
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Jocurile Olimpice de Tineret, 
ediția de vară – Buenos Aires 2018 

Deviza J.O.T. de la Buenos Aires: 
Viví El Futuro 

Feel The Future 
Respire Le Futur

Jocurile Olimpice de Tineret reprezintă un 
eveniment multi-sportiv, organizat de către 
Comitetul Internațional Olimpic. Acestea 
au loc o dată la 2 ani, alternând edițiile de 
vară cu cele de iarnă. Edițiile de vară ale 
J.O.T., desfășurate în orașele Singapore 
(2010), respectiv  Nanjing (2014), au 
găzduit fiecare peste 3.600 de sportivi cu 
vârste cuprinse între 14 și 18 ani și au durat 
12 zile. La edițiile de iarnă care au avut loc 
în Innsbruck (2012), respectiv Lillehammer 
(2016), au participat peste 1.100 de sportivi 
care s-au întrecut pe parcursul a 10 zile.

Obiectivele Jocurilor Olimpice de Tineret 
constau în atragerea celor mai buni spor-
tivi juniori din întreaga lume, inițierea și 
implicarea lor în fenomenul Olimpismului, 
inovarea în educație și dezbaterea valorilor 
olimpice. Unitatea în diversitate reprezintă 
o parte esențială a Jocurilor, contribuind la 
descompunerea barierelor sociale, religi-
oase și lingvistice. 

La Jocurile Olimpice de Tineret de la 
Buenos Aires au participat 3.998 de ti neri 
sportivi din 206 țări, la 32 de sporturi și 
36 de discipline sportive.  În programul 
J.O.T. au fost introduse, în premieră, pa-
tru noi sporturi: escaladă sportivă, break-
ing (un stil de dans urban cunoscut și sub 
denumirea de b-girling și b-boying), kara-
te, patinaj pe role și patru noi discipline: 
fotbal în sală, yachting, handbal pe plajă și 
ciclism BMX freestyle, care au completat 
întrecerile de atletism, badminton, baschet 
3x3, box, kaiac-canoe, ciclism, înot, călărie, 
sărituri în apă, scrimă, judo, golf, pentatlon 
modern, canotaj, rugby în 7, hochei pe iarbă 
în cinci, tir sportiv și tir cu arcul, tenis de 

masă, taekwondo, tenis, triatlon, volei pe 
plajă, haltere și lupte. S-au desfășurat 286 
reuniuni sportive și s-au acordat 1.250 de 
medalii.

Ca o particularitate a acestei ediții, a 
fost pentru prima oară când în Mișcarea 
Olimpică a existat egalitate de gen între 
participanți.

Nici o ediție a Jocurilor Olimpice nu ar fi 
posibilă fără eforturile neobosite ale miilor 
de voluntari - iar J.O.T. Buenos Aires 2018 
nu au făcut excepție. Peste 8.000 de volun-
tari locali și internaționali au fost recrutați 
pentru a contribui la buna organizare a 
Jocurilor, aceștia fiind implicați în poziții 
cu rol cheie, cum ar fi asistența pentru spec-
tatori, serviciile de traducere, relațiile cu 
mass-media și sprijinul pentru competiția 
sportivă.

Sloganul J.O.T. 2018

Sloganul „Viví el futuro” în limba spaniolă 
(Trăiește viitorul), „Feel the future” în lim-
ba engleză (Simte viitorul) și „Respire le 
futur” în limba franceză (Respiră viitorul), 
împreună cu mesajul său, subliniază spe-
ranța că cei 3.998 de sportivi care au con-
curat în primele jocuri cu egalitate de gen 
vor deveni exemple de coexistență, unitate 
în diversitate și pasiune.

Mascota J.O.T. 2018 – 
Jaguarul Pandi

Simpatica figurină reprezintă un jaguar, 
una dintre cele mai emblematice specii de 
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pisici sălbatice întâlnite în partea de nord a 
Argentinei.

Potrivit gazdelor, #Pandi simbolizează 
dorința ca J.O.T. Buenos Aires 2018, pri-
ma ediție a unei competiții olimpice unde 
numărul participanților de sex feminin va fi 
egal cu al celor de sex masculin, să serveas-
că drept sursă importantă de inspirație pen-
tru a construi o lume mai bună prin sport.

Mascotele olimpice de tineret joacă un rol 
fundamental în răspândirea mesajului eve-
nimentului și a valorilor olimpice - priete-
nie, respect și excelență,  în rândul diferite-
lor medii sociale, dar  în special a tinerilor 
fani și a sportivilor.

Jaguarul care trăiește în regiunea nordică a 
Argentinei este o specie pe cale de dispari-
ție, iar prin alegerea acestuia ca mascotă a 
J.O.T. Buenos Aires 2018, organizatorii și-
au dorit să crească gradul de conștientizare 
a oamenilor cu privire la riscul dispariției 
totale a speciei.

Medaliile olimpice 
J.O.T. 2018

În cadrul Jocurilor Olimpice pentru Tineret 
s-au acordat 1.250 de medalii. Pe fața me-
daliilor se regăsește un design inspirat din 
focurile de artificii, care reprezintă entu-
ziasmul și gloria Jocurilor Olimpice de 
Tineret, în timp ce pe partea de pe spatele 
medaliilor, „cometele” focurilor de artifi-
cii se continuă și se îmbină cu una dintre 
formele care constituie identitatea vizuală 
a J.O.T. Buenos Aires 2018. De asemenea, 
apare numele oficial al Jocurilor care au 
avut loc între 6 și 18 octombrie.

Fața medaliei a fost creată de Muhamad 
Farid Husen, un indonezian în vârstă de 18 
ani, proiectul său fiind selectat din 300 de 
proiecte ale unor designeri din peste 50 de 
țări.

Reversul medaliei a fost proiectat de Fermin 
Igarreta, un argentinian de 24 de ani, com-
ponent al echipei de design grafic care lu-
crează pentru J.O.T. Buenos Aires 2018. 

Flacăra olimpică 
J.O.T. 2018

A fost aprinsă pe stadionul Panathenaic din 
Atena, Grecia – locul unde s-au desfășurat, 
în 1896, primele Jocuri Olimpice moderne. 
Procedura aprinderii ei de la soare s-a reali-
zat de către o preoteasă de la Templul Herei 
cu ajutorul unei oglinzi parabolice, care a 
focalizat lumina solară.

Odată aprinsă, flacăra a traversat 16 orașe 
din provincia Buenos Aires și a transmis 
mesajul despre puterea transformatoare a 
Olimpismului de a crea o lume mai bună. 
Periplul Flăcării Olimpice a fost susținut 
printr-o campanie social media intitulată 
„#UnitedByTheFlame”, care face parte din 
conceptul #UnitedBy creat de Comitetul 
Internațional Olimpic pentru a promova 
valorile Olimpismului din întreaga lume. În 
cadrul campaniei, utilizatorii social media 
au fost invitați să poarte propria lor flacără 
digitală până la startul J.O.T. Buenos Aires 
2018.

Turneul oficial al Flăcării Olimpice a început 
pe 5 august, din La Plata, capitala provin-
ciei Buenos Aires. În periplul său, Flacăra 
a străbătut cinci regiuni din țară și 14.000 
de kilometri, din nord-vestul și nord-estul 
Argentinei, până în regiunile Cuyo, Pampa 
și Patagonia, sau destinații celebre din 
Argentina cum ar fi Mar del Plata, monu-
mentul din Rosario, cascadele din Iguazu 
sau ghețarul Perito Moreno.

Traseul Flăcării Olimpice  s-a încheiat pe 6 
octombrie, la Obeliscul din Buenos Aires, 
în cadrul ceremoniei de deschidere a J.O.T. 
care, în premieră, a avut loc într-un spațiu 
deschis din centrul orașului și nu în incin-
ta unui stadion, cum se întâmplă în mod 
tradițional. 
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Echipa olimpică 
a României la j.O.T. 2018

Echipa Olimpică a României a participat 
cu o delegație formată din 34 de sportivi 
care au concurat la 14 sporturi și discipline 
sportive.

România a deplasat la Buenos Aires spor-
tivi medaliați la Campionatele Europene 
și Mondiale de juniori, performanțe care 
îi recomandau ca potențiali candidați în 
cursa pentru un loc pe podium la Jocurile 
Olimpice de Tineret.

România a încheiat participarea la întrece-
rile din capitala Argentinei cu un palmares 
de opt medalii – două de aur, trei de argint 
și trei de bronz, un loc 4, șapte locuri 5 și trei 
locuri 6, ocupând locul 29 în clasamentul pe 
medalii, din cele 93 de națiuni premiate.

Prima medalie de aur adjudecată de dele-
gația României la Buenos Aires a fost 
cucerită de Iosif Adrian Sulca în concur-
sul masculin de judo, în limitele categoriei 
81 kg, după ce în finală l-a învins într-o 
manieră spectaculoasă pe cehul Martin 
Bezdek. Adrian Sulca a avut un parcurs ex-
celent, primele două întâlniri câștigându-le 

cu ippon. A trecut în primul tur preliminar, 
de Rihari Iki, din Noua Zeelandă, în sferturi 
de  australianul Rhys Allan, iar în semifinală 
a obținut victoria în fața lui Alex Barto, din 
Slovacia. Performanța sa reprezintă și cel 
dintâi titlu adjudecat la judo de un repre-
zentant al României la Jocurile Olimpice de 
Tineret.

Sabina Baltag a câștigat medalia de aur la 
haltere, în limitele categoriei 53 kg, cu un 
total de 177 kg: 77 kg la smuls și 100 kg la 
aruncat. Sportiva tricoloră le-a devansat pe 
columbianca Kely Valentina Junkar Acero, 
care cu 176 kg la total (78 kg la smuls și 
98 kg la aruncat) a urcat pe cea de-a doua 
treaptă a podiumului și pe indonezianca 
Nur Vinatasari clasată pe locul al treilea cu 
162 kg la total (72 kg la smuls și 90 kg la 
aruncat).

Înotătorul Daniel Cristian Martin a devenit 
primul român dublu medaliat la J.O.T. 
trecându-și în palmares două medalii 
de argint, în probele de 100 m și 200 m 
spate. El a încheiat finala de la 100 m spate 
în 53.59 secunde, fiind întrecut de rusul 
Kliment Kolesnikov care a fost mai ra-
pid cu 33 de sutimi de secundă. Pe locul al 
treilea s-a clasat italianul Thomas Ceccon. 
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În finala cursei de 200 m, Martin a obținut 
timpul de 1:58.20 dar a fost învins de 
același rus Klimen Kolesnikov, pentru doar 
două sutimi de secundă. Locul al treilea i-a 
revenit sportivului spaniol Manuel Martos 
Bacarizo.

În competiția de canotaj din cadrul J.O.T., 
echipajul masculin de doi rame (2-) al 
României format din Alexandru Laurențiu 
Danciu și Florin Nicolae Arteni Fîntînariu 
a urcat pe cea de-a doua treaptă a podiu-
mului. În finală, tandemul tricolor, care a 
înregistrat timpul de 1:30.65, a trecut linia 
de sosire cu un vârf de barcă în spatele echi-
pajului Italiei (1:30.40) care și-a adjudecat 
medalia de aur. Pe locul al treilea, s-au cla-
sat reprezentanții Argentinei  (1:30.97).

În finala feminină de doi rame (2-), Alina 
Maria Balețchi și Tabita Maftei au reușit 
să străbată cei 500 m ai cursei cu timpul 
1:40.29, fiind întrecute de reprezentantele 
Greciei (1:39.99), care și-au adjudecat me-
daliile de aur, și de cele ale Cehiei (1:40.09), 
medaliate cu argint.

O altă medalie de bronz a fost câștigată de 
Mihaela Valentina Cambei în întrecerea 
feminină de haltere, în limitele categoriei 
48 kg. Cu un total de 158 kg, 70 la smuls și 
88 la aruncat, Mihaela Valentina Cambei 
a fost întrecută doar de mexicanca Yesica 
Yadira Hernandez Vieyra,  care a acumu-
lat un total de  171 kg (74 kg la smuls și 97 
kg la aruncat) adjudecându-și aurul și de 
columbianca Yineth Milena Santoya Ortiz, 
meda liată cu argint după ce a reușit o per-
formanță de 162 kg la total (76 kg la smuls 
și 86 la aruncat).

Andreea Dragoman a urcat pe cea de-a 
treia treaptă a podiumului, devenind prima 

jucatoare de tenis de masă din Europa meda-
liată la o ediție a J.O.T. Andreea s-a impus 
în cinci seturi (4-1) în finala mică a între-
cerilor feminine de simplu, în fața adversa-
rei sale, indianca Archana Girish Kamath, 
intrând astfel în posesia medaliei de bronz. 
 
Alte rezultate importante obținute de Echi-
pa Olimpică la Buenos Aires:

Locul 4 

Emanuel Marian Danciu – haltere, 62 kg; 

Locul 5

Ana Maria Puiu – gimnastică artistică, 
echipe multidiscipline;

Gabriel Burtănete – gimnastică 
ar tis tică-să rituri;

Andreea Dragoman, Cristian Pletea – 
tenis de masă, echipe mixte;

Cristian Pletea – tenis de masă, simplu;

Filip Cristian Jianu – tenis, simplu;

Selma Ștefania Cadar – tenis, dublu;

Iosif Adrian Sulca – judo, echipe mixte 
internaționale;

Locul 6

Amina Roxana Capezan – lupte libere, 
65 kg;

George Adrian Rațiu – înot, 50 m liber;

Diana Rebeca Candescu – scrimă,  
echipe mixte.



EDUCAȚIE, CULTURĂ, 
SPORT

C.I.O. și Interpol – Seminar cu tema 
„Integritatea sportului”

Ziua Internațională a Sportului pentru Dezvoltare 
și Pace în anul Centenarului României

Competiția Sportivă Școlară „Gimnaziada”

Români numiți la conducerea Comisiilor 
internaționale

Lansare Competiția Sportivă Școlară „Gimnaziada” 2019

Noi parteneri în Echipa Olimpică a României

Conferința C.O.S.R. privind viitorul 
sportului românesc
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C.I.O. Și Interpol - seminar cu tema 
“Integritatea sportului”

Comitetul Internațional Olimpic (C.I.O.) 
și INTERPOL (Organizația Internațională 
de Poliție Criminală) au organizat la Casa 
Olimpică din București, în perioada 13-15 
martie 2018, Seminarul cu tema “Inte-
gritatea Sportului”, cu sprijinul Comitetului 
Olimpic și Sportiv Român (C.O.S.R.).

Seminarul a fost axat în special pe prezen-
tarea și prevenirea pericolelor care decurg 
din manipularea competițiilor și corupția 
în sport, precum și pe prezentarea unor 
metode de abordare și acțiune la identifi-
carea unor astfel de cazuri. La seminar au 
participat factori de decizie din federațiile 
sportive naționale, membri ai Comitetului 
Executiv al C.O.S.R., antrenori, alți spe-
cialiști din sport, precum și instituții 
ca Ministerul Tineretului și Sportului, 
Ministerul Justiției, Romanian Bookmakers 
și Rombet (Asociația Organizatorilor de 
Jocuri de Noroc) și, nu în ultimul rând, 
Poliția Română, căreia i-a fost dedicată în 
întregime cea de-a doua zi a seminarului.

La deschiderea lucrărilor au luat cuvântul 
George Boroi, secretarul general al C.O.S.R., 
Carmen Camelia Tuicu, adjunctul șefului 
Poliției Române, și Lăcrămioara Petrescu, 
șeful Biroului Central Național Interpol 
România.

Pe parcursul celor trei zile, temele Semi na-
rului au fost prezentate de Ingrid Beutler, 
șeful departamentului C.I.O. pentru 

Integritate în Sport și membru în Comisia 
de etică și conformitate a C.I.O., Dieter 
Braekeveld, ofițer instructor de poliție 
din cadrul INTERPOL, Claudio Marinelli, 
ofițer de informații criminale, din cad-
rul INTERPOL, Mikhael de Thyse, de la 
Consiliul Europei, și Constantin Negraru, 
reprezentantul organizației SportRadar.

„Seminarul de integritate în sport” face 
parte dintr-un Program global de formare 
și stimulare a capacităților sportivilor și 
personalului din sport, promovat de C.I.O. 
și INTERPOL în întreaga lume, cu scop-
ul de a-i ajuta pe aceștia să se ferească de 
eventuale noi greșeli, care pot fi penale, 
generate de manipularea rezultatelor com-
petițiilor și de alte amenințări la adresa in-
tegrității sportului, și, în același timp, pent-
ru a-i încuraja să colaboreze cu organele de 
poliție la semnalarea și investigarea unor 
astfel de cazuri.

„Seminarele de integritate în sport” sunt 
organizate în țări din întreaga lume pentru 
a încuraja colaborarea dintre poliția locală, 
Comitetele Olimpice Naționale și Federațiile 
Sportive Naționale, autoritățile publice 
(inclusiv Ministerul Justiției, Ministerul 
Educației și Sportului etc.), reprezentanții 
industriei de pariuri și alți factori impli-
cați în prevenirea infiltrării criminalității în 
sport, în special în ceea ce privește manipu-
larea competițiilor.
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CINE:
Comitetul Olimpic și Sportiv Român, 
prin Academia Olimpică Română, 
cu sprijinul filialelor A.O.R. din 
București (sectoarele 1, 2, 3, 4, 5, 6), 
Complexului Olimpic „Sydney 2000”, 
Grupului Invictus România și Teatrul 
„Ion Creangă”

CE: 
Evenimentul promovează sportul 
și activitățile fizice ca limbaj 
universal și mijloc inovator pentru 
educație, sănătate, integrare socială, 
construirea păcii și dezvoltării 
durabile. S-a pus în scenă piesa de 
treatru „România dodoloață” și s-a 
vizionat filmul privind participarea 
Echipei Invictus România la Jocurile 
Invictus Toronto 2017. Au avut loc 
discuții pe tema Marii Uniri cât și a 
sportului și a păcii în lume între elevi, 
membri ai Echipei Invictus România 
și alți participanți

CÂND:
4 aprilie

UNDE:
Casa Olimpică din București, la 
sediul Comitetului Olimpic și Sportiv 
Român

REZULTATE: 
La eveniment au luat parte elevi din 
clasele a VII-a și a VIII-a din patru 
unități de învățământ din București: 
(Școala Gimnazială nr. 162, 
Școala Gimnazială nr. 197, Școala 
Gimnazială „Sfânta Treime” și Liceul 
Greco-Catolic „Timotei Cipariu) 
cărora li s-au alăturat membrii 
Grupului Invictus România și ai 
trupei de la Teatrul „Ion Creangă”.



Ziua Internațională a Sportului 
pentru Dezvoltare și Pace 

în anul Centenarului României
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Ziua Internațională a Sportului 
pentru Dezvoltare și Pace 

în anul Centenarului României

La data de 4 aprilie, la sediul Comitetului 
Olimpic și Sportiv Român (C.O.S.R.) s-a 
sărbătorit cea de-a V-a ediție a Zilei Inter-
naționale a Sportului pentru Dezvoltare și 
Pace în anul Centenarului României. 

Comitetul Olimpic și Sportiv Român, prin 
Academia Olimpică Română (A.O.R.), cu 
sprijinul filialelor A.O.R. din București 
(sectoarele 1, 2, 3, 4, 5 și 6) și Complexului 
Olimpic „Sydney 2000” de la Izvorani, s-au 
implicat activ în pregătirea și derularea mo-
mentului recomandat acestei zile. Invitați 
speciali au fost membrii Echipei Invictus 
România (foști militari români răniți în 
misiunile desfășurate în lupta pentru 
dezvoltare  și menținerea păcii) și o trupă 
de actori la Teatrul „Ion Creangă”.

Pentru a marca această zi, în Sala Amfiteatru 
din incinta Casei Olimpice s-a pus în scenă 
piesa de teatru – „România dodoloață” 
și s-a vizionat filmul privind participa-
rea Echipei Invictus România la Jocurile 
Invictus Toronto 2017. 

Peste 70 de elevi din clasele a VII-a și a 
VIII-a de la Şcolile Gimnaziale nr. 162, 
nr.197, „Sfânta Treime” și Liceul Greco-
Catolic „Timotei Cipariu” au participat la 
cea de-a V-a ediție a Zilei Internaționale a 
Sportului pentru Dezvoltare si Pace.

În cadrul evenimentului au avut loc dis-
cuții între elevii de la școlile gimnaziale 
din București menționate mai sus, membri 
ai Echipei Invictus România și alți partici-
panți, atât pe tema Marii Uniri, cât și pe cea 
a sportului și a păcii în lume.

Alături de Mihai Covaliu, președintele 
C.O.S.R., și  George Boroi, secretarul gene-
ral al C.O.S.R., la eveniment au fost prezenți 
Simona Tabără Amânar, directorul A.O.R., 

Nicolae Ionel Ciucă, șeful Statului Major 
General al Armatei, col. Nicolae Anghelescu, 
consilier al șefului Statului Major General 
al Armatei, Stănel Cristian Petrea, coman-
dantul Clubului Sportiv al Armatei Steaua 
București, directori și secretari ai filialei 
A.O.R. București, Anita Sterea – istor-
ic și membru în Consiliul de Conducere 
al A.O.R., precum și actorii Teatrului „Ion 
Creangă” din București.

În cuvântul său de bun venit adresat celor 
prezenți, Mihai Covaliu a ținut să sublinieze 
importanța Zilei Internaționale a Sportului 
pentru Dezvoltare și Pace, stabilită de 
Adunarea Generală a O.N.U. la 23 August 
2013, ca o completare pentru Ziua Olimpică, 
sărbătorită pe 23 iunie.

„Sportul promovează educația, sănătatea, 
prietenia, fair-play-ul, respectul față de 
partenerul de întrecere, dar si față de  tine în-
suți, fără a ține cont de religie, sex, politică”, 
a spus președintele C.O.S.R. „Sportul este 
un factor de stabilitate și conduce la îm-
bunătățirea relațiilor între oameni, comu-
nități, națiuni. Cel mai recent exemplu a 
fost oferit la Jocurile Olimpice de Iarnă de 
la PyeongChang, unde cele două Corei au 
participat sub un singur steag, deși situația 
politică dintre cele două state este foarte 
încordată. Prin sport, s-a reușit o ameliora-
re a tensiunilor din zonă, iar marele merit 
este al președintelui C.I.O., Thomas Bach.

„Un exemplu că sportul reprezintă oricând o 
activitate benefică este demonstrat de prie-
tenii noștri de la INVICTUS, care, prin ceea ce 
fac, merită respectul și considerația noastră.  
Sportul poate preveni conflicte, sportul 
poate detensiona situații, sportul este o al-
ternativă pentru tensiunile existente astăzi 
pe Pamânt. Sportul este limbajul universal 
pentru a promova PACEA. De aceea, noi, cei 
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implicați în acest fenomen, avem obligația 
să oferim exemplul nostru ori de câte ori 
avem ocazia, mai ales pentru tânăra gene-
rație”, a conchis liderul Mișcării Olimpice 
din România.

După ce au vizionat filmul privind partici-
parea Echipei Invictus România la Jocurile 
Invictus Toronto 2017 și au ascultat po-
veștile interesante oferite de istoricul Anita 
Sterea, elevii și-au satisfăcut curiozitățile în 
cadrul discuțiilor purtate liber cu persona-
litățile prezente la eveniment.

Ziua Internațională a Sportului pentru 
Dezvoltare și Pace în anul Centenarului 
României a reprezentat o nouă ocazie de 
promovare a sportului și a activității fizice 
ca limbaj universal și mijloc inovator pen tru 
educație, sănătate, integrare socială, dez-
voltare a tineretului, de construire a păcii și 
dezvoltării durabile. De asemenea, din  apri-
lie 2014, când a fost celebrată în premieră, 
această zi a pledat în favoarea necesității de 
a se investi în sport.

Comitetul Internațional Olimpic (C.I.O.), 
în calitatea sa de Observator Permanent la 
Organizația Națiunilor Unite (O.N.U.), s-a 
alăturat inițiativei O.N.U. susținând acest 
eveniment care a reușit să evidențieze rolul 
și contribuția organizațiilor sportive în pro-
gramele de schimbare socială și dezvoltare 
umană. Se confirmă astfel importanța pe 
care forurile mondiale o recunosc sportu-
lui ca mijloc necesar de comunicare între 

oameni, ca factor de stabilitate și progres 
în lume, sub semnul păcii și al cooperării 
internaționale.

Ziua s-a încheiat cu o fotografie de 
grup pentru Campania #CartonașulAlb 
#WhiteCard, fiecare dintre cei prezenți, 
personalități, elevi, profesori, mem-
bri ai Echipei Invictus România și  
membri ai administrației C.O.S.R. au ținut 
în mână câte un cartonaș alb, ca simbol al 
puterii pozitive a sportului.

Campania CartonașulAlb (#WhiteCard) 
este recunoscută în întreaga lume ca un 
simbol al Mișcării pentru pace prin sport 
care ajută la promovarea Zilei Internaționale 
a Sportului pentru Dezvoltare și Pace, zi 
celebrată anual, din 2014, de Organizația 
Mondială pentru Pace și Sport cu sprijinul 
C.I.O.. Cartonașul alb reprezintă un gest de 
incluziune, echitate și pace, în contrast cu 
un cartonaș roșu, care semnifică cea mai 
gravă infracțiune din sport.

Campania mondială digitală creată de 
Organizația Mondială pentru Pace și Sport 
promovează valorile pozitive și constructive 
ale sportului, în fiecare an ajungând la mil-
ioane de persoane prin intermediul rețelelor 
de socializare (Facebook, Twitter, etc.).

Toți cei care participă la această Campanie 
mondială digitală transmit mesajul că 
împărtășesc și răspândesc viziunea prin 
care sportul poate ajuta la schimbarea lumii.



Competiția sportivă școlară 
„Gimnaziada”



CINE:
Comitetul Olimpic și Sportiv Român 
(C.O.S.R.), Ministerul Educației 
Naționale (M.E.N.) și Federațiile 
Sportive de: Atletism, Badminton, 
Baschet, Fotbal, Handbal, Oină, 
Rugby, Șah, Tenis de masă și Volei

CE: 
Competiție școlară dedicată elevilor 
din clasele V-VIII

CÂND:
Etapa regională: 12 aprilie-6 mai și 
Etapa finală: 7-27 mai și 4-7 iunie

UNDE:
120 de orașe din 41 județe și 
Municipiul București și Complexul 
Olimpic „Sydney 2000“ - Izvorani

REZULTATE:
Aproximativ 7.000 de elevi și 
profesori participanți la cele două 
etape: regională și finală



spirit olimpic   

176

Competiția sportivă școlară 
„Gimnaziada”

În anul 2018, învățământul preuniversitar a 
beneficiat, pentru al treilea 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.) și fe-
derațiile sportive de: Atletism, Badminton, 
Baschet, Fotbal, Handbal, Oină, Rugby, 
Șah, Tenis de Masă și Volei.

La data de 24 februarie 2015 a fost încheiat 
un protocol de colaborare între Comitetul 
Olimpic și Sportiv Român și federațiile spor-
tive mai sus menționate, pentru organizarea 
și desfășurarea acestei competiții sportive 
școlare pe perioada 1.09.2015-31.08.2019.

Scopul protocolului este asigurarea dezvol-
tării continue, a organizării și funcționării 
performante a sistemului național de edu-
cație fizică și sport, a aplicării corecte a pre-
vederilor legale în vigoare.

Obiectivele protocolului:

•	 atragerea unui număr cât mai mare de 
copii către sport

•	 dezvoltarea ariei de selecție pentru prac-
ticarea sportului de performanță la nivel 
național

•	 depistarea tinerelor talente și înscrierea 
lor în programele de performanță

•	 educarea tinerilor în spiritul unui mod 
de viață activ, bazat pe practicarea regu-
lată a exercițiilor fizice

•	 asigurarea oportunităților competițio-
nale adecvate vârstei ca factor care influ-
ențează procesul de formare a sportivilor

•	 transpunerea experienței olimpice mul-
tisport într-un program național

•	 conștientizarea părinților privind rolul 
educativ al sportului și al Olimpismului

Obligațiile C.O.S.R.:

•	 acordarea de echipament sportiv, la eta-
pa regională și etapa finală

•	 acordarea de mingi de joc, la etapa regi-
onală și etapa finală

•	 acordarea de premii (medalii și trofee), 
la etapa finală

•	 asigurarea asistenței medicale, la etapa 
finală

•	 asigurarea serviciilor de cazare și masă 
elevilor, profesorilor, șoferilor, comi-
siilor de organizare ale Inspectoratelor 
Școlare Județene, reprezentanților fede-
rațiilor sportive de specialitate și arbitri

•	 asigurarea serviciilor de transport de 
la locul de reședință la Izvorani și retur 
pentru elevi, profesori, comisiile de or-
ganizare ale Inspectoratelor Școlare Ju-
dețene, reprezentanții federațiilor spor-
tive de specialitate și arbitri

Echipamentele sportive, mingile de joc și 
premiile au fost oferite de C.O.S.R.. Acestea 
au constat în:

Echipament sportiv:

•	 6.030 seturi de îmbrăcăminte sport 
(două tricouri și un șort) pentru etapa 
regională

•	 1.220 bucăți treninguri (bluză și panta-
loni), pentru etapa finală

•	 1.220 perechi încălțăminte, pentru etapa 
finală

•	 1.220 bucăți rucsacuri, pentru etapa finală
•	 1.700 bucăți tricouri C.O.S.R. – Dede-

man – Gimnaziada
•	 1.300 bucăți insigne personalizate

Mingi de joc:

•	 485 bucăți – Mingi de baschet
•	 520 bucăți – Mingi de fotbal
•	 515 bucăți – Mingi de handbal
•	 275 bucăți – Mingi de rugby
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•	 300 bucăți – Mingi de volei
•	 196 seturi – Fluturași de badminton
•	 348 bucăți – Mingi de oină
•	 208 seturi – Mingi de tenis de masă

Premii:

•	 441 bucăți medalii pentru locul I, locul 
II, locul III

•	 15 bucăți trofee pentru locul I
•	 15 bucăți trofee pentru locul II
•	 15 bucăți trofee pentru locul III
•	 15 bucăți trofee pentru Cel mai bun spor-

tiv – pe ramură de sport

Competiția derulată în anul școlar 2017-
2018 a cuprins următoarele discipline: 

•	 atletism – tetratlon (echipe mixte)
•	 badminton (echipe mixte)
•	 baschet feminin, baschet masculin
•	 fotbal feminin, fotbal masculin
•	 handbal feminin, handbal masculin
•	 oină feminin, oină masculin
•	 rugby tag (echipe mixte)
•	 șah (echipe mixte)
•	 tenis de masă (echipe mixte)
•	 volei feminin, volei masculin

Etapa regională s-a desfășurat în perioada 
12 aprilie – 6 mai 2018 și au participat 5.808 
elevi și profesori. Competițiile s-au derulat 
în 120 orașe din 41 județe plus Municipiul 
București.

Etapa finală s-a desfășurat în perioadele 
7-27 mai și 4-7 iunie 2018. Au participat 
1.155 elevi și profesori. Ca loc de desfășu-
rare a fost ales Complexul Olimpic Sydney 
2000, Izvorani. S-au suportat cheltuielile 
pentru cazare și masa elevilor, profesori-
lor, șoferilor și comisiilor de organizare ale 
Inspectoratelor Școlare Județene, reprezen-
tanților federațiilor sportive de specialitate 
și arbitri.

Promovarea competiției s-a realizat prin 
bannere, mash-uri, roller-up, autocolante 
și spidere, materiale inscripționate cu sigla 
și denumirea competiției, sigla C.O.S.R., 
sigla Dedeman, precum și siglele celorlalți 
sponsori și parteneri. Principalul sponsor al 
C.O.S.R. a fost compania Dedeman, care se 
implică activ în susținerea activității spor-
tive la diferite niveluri, dar și a Mișcării 
Olimpice. 

Desfășurarea etapei finale la Izvorani a dat 
un plus de valoare competiției, fiind apreci-
ată pozitiv de toți cei prezenți la competiție 
(elevi, profesori, comisii I.S.J., reprezen-
tanți federații, arbitri).

Echipamentul sportiv și mingile de joc dis-
tribuite au fost primite cu entuziasm de 
elevi și profesori.
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ROMÂNI NUMIȚI LA CONDUCEREA 
COMISIILOR INTERNAȚIONALE

Octavian Morariu, membru C.I.O. 
pentru România, desemnat președin-
tele Comisiei de Evaluare pentru J.O. 
de Iarnă 2026 

În perioada 08-09 octombrie 2018, la în-
ce putul Jocurilor Olimpice de Tineret, la 
Buenos Aires, a avut loc sesiunea Co mi-
tetului Internațional Olimpic (C.I.O.), unde 
Octavian Morariu, membru C.I.O. pentru 
România, a fost desemnat Președintele Co-
mi siei de Evaluare pentru Jocurile Olimpice 
de Iarnă 2026. Orașele candidate pentru 
această ediție sunt Calgary, Milano (Cortina 
d’Ampezzo) și Stockholm.

În calitatea sa de membru C.I.O., Morariu 
mai face parte din următoarele comi-
sii: Comisia pentru Programul Olimpic, 
Comisia de Relații Internaționale, Comisia 
pentru Afaceri Publice și Dezvoltare prin 

Sport și Comisia de Coordonare a Jocurilor 
Olimpice de Iarnă de la Beijing 2022.

Octavian Morariu este cel care, în timpul ce-
lui de-al doilea mandat al său ca Președinte 
C.O.S.R., a reușit să aducă pentru prima 
dată Flacăra Olimpică în România, aprinsă 
pentru F.O.T.E. Brașov 2013. A fost apoi im-
plicat în candidatura României pentru a or-
ganiza J.O.T. Iarnă 2020 tot la Brașov, cur-
să pierdută în favoarea orașului Lausanne, 
și este deja din nou implicat în discuțiile 
preliminare cu Departamentul Sport al 
C.I.O. pentru candidatura României la 
organizarea ediției din anul 2024 a ace-
leiași competiții, la inițiativa autorităților 
Județului Brașov, a Municipiului Brașov și 
a Președintelui C.O.S.R., Mihai Covaliu.

Thomas Bach, președintele C.I.O., a 
declarat: “Membrii Comisiei de evaluare 
aduc cu ei o vastă experiență în evalua-
rea candidaților. Aceștia vor garanta că 
proiectele sunt analizate pe baza alinierii 
lor la planurile pe termen lung existente ale 
comunităților lor locale, așa cum se subli-
niază în Noile norme ale Agendei Olimpice 
2020”.

Octavian Morariu, șeful Comisiei pen-
tru evaluare, a adăugat: “Noile norme ale 
Agendei Olimpice 2020 au ajutat deja aces-
te trei candidaturi interesate să obțină o 
planificare cât mai eficientă. Comisia este 
angajată să colaboreze îndeaproape cu 
orașele pentru a se asigura că proiectele lor 
continuă să se alinieze la principiile flexibi-
lității, moștenirii și durabilității”.
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Secretarul general adjunct al COSR, 
de semnat președintele Comisiei de 
Coordonare a ediției de iarnă a F.O.T.E. 
– Vuokatti 2021 

Florin Mișcă, secretarul general adjunct 
al Comitetului Olimpic și Sportiv Român, 
a fost desemnat președintele Comisiei 
de Coordonare, din partea Asociației 
Comitetelor Olimpice Europene (E.O.C.), 
a ediției de iarnă a Festivalului Olimpic al 
Tineretului European (F.O.T.E.), programat 
a avea loc la Vuokatti, în Finlanda, în 2021.

„Este o mare responsabilitate și mă simt 
onorat de încrederea pe care mi-o acordă 
Comitetul Executiv al Asociației Comitetelor 
Olimpice Europene”, a spus Florin Mișcă. 
„Mă bucur că voi avea ocazia să valorific 
experiența pe care am acumulat-o în 2013 
la organizarea Festivalului Olimpic al 
Tineretului European de la Brașov, sau în 
cadrul altor comisii de coordonare. Sunt 
convins că vor fi multe lucruri noi cu care 
mă voi confrunta, dar Finlanda are expe-
riență în organizarea unor întreceri spor-
tive de asemenea nivel, dupa ce a găzduit 
F.O.T.E. de vară în 2009, la Tampere, și 
F.O.T.E. de iarnă, în 2001, tot la Vuokatti. 
Va fi o experiență interesantă să observ cum 
vor valorifica finlandezii moștenirea lăsată 
după organizarea unei astfel de competiții”, 
a mai spus secretarul general adjunct al 
C.O.S.R.

Membru în Comisia F.O.T.E. a E.O.C., Florin 
Mișcă a fost directorul Departamentului de 
Relații cu Comitetele Olimpice Naționale 
Europene la F.O.T.E. Brașov 2013 și mem-
bru în Comisia E.O.C. de Coordonare a 
F.O.T.E. Erzurum 2017, și este membru in 
Comisia E.O.C. de coordonare a F.O.T.E. 
Sarajevo & Sarajevo de Est 2019.
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Lansare competiție sportivă școlară 
Gimnaziadă 2019

În acest an, la data de 25 octombrie, în 
patru orașe din țară, a avut loc lansarea 
Competiției Sportive Școlare “Gimnaziada”. 
În fiecare oraș, un medaliat olimpic a 
dat startul oficial celei de-a patra ediții a 
Gimnaziadei.

Președintele C.O.S.R., Mihai Covaliu, cam-
pion olimpic la Sydney 2000 și medaliat cu 
bronz la Beijing 2008, la sabie individual, a 
dat startul la Școala Gimnazială nr. 19 din 
Brașov, unde a fost elev în clasele I-VIII. 

La Bacău, startul Gimnaziadei a fost dat în 
prezența campioanei olimpice la 800 m și 
vicecampioană olimpică la 1.500 m, la Los 
Angeles 1984, Doina Melinte și a colegei sale 
Violeta Beclea Szekely, medaliată cu argint 
olimpic la 1.500 m la Jocurile Olimpice de 

la Sydney 2000. Acestea au fost prezente la 
Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” 
unde li s-a alăturat si Mihaela Melinte, cam-
pioană mondială la aruncarea ciocanului, 
fostă deținătoare a recordului mondial în 
această probă.

O altă campioană olimpică, Alina Dumitru, 
căștigătoarea medaliei de aur la judo, la 
Jocurile Olimpice de la Beijing, a dat startul 
Gimnaziadei în București, la Școala „Regina 
Maria”, acolo unde sportiva a studiat primii 
opt ani de zile.

La Liceul Național de Informatică „Traian 
Lalescu” din Hunedoara, startul oficial al 
Gimnaziadei a fost dat de campionul mon-
dial WBO la box, Mihai Leu.
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Noi parteneri în echipa 
Olimpică a României

Toyota România și 
Comitetul Olimpic și 

Sportiv Român, o nouă 
etapă în parteneriatul 

pentru Tokyo 2020 

Comitetul Olimpic și Sportiv Român 
(C.O.S.R.) și Toyota România au semnat 
în data de 21 noiembrie, la Casa Olimpică 
din București, un contract de sponsorizare 
potrivit căruia partenerul C.O.S.R.  pune la 
dispoziția unui număr de zece federații tot 
atâtea automobile dedicate susținerii mobil-
ității sportivilor români aflați în programul 
de pregătire pentru Jocurile Olimpice de la 
Tokyo, din 2020.

Federațiile implicate în acest partene-
riat sunt Federația Română de Atletism, 
Federația Română de Canotaj, Federația 
Română de Scrimă, Federația Română de 
Tir Sportiv, Federația Română de Tenis de 
Masă, Federația Română de Lupte, Federația 
Româna de Haltere, Federația Română de 
Kaiac-Canoe, Federația Română de Judo și 
Federația Română de Gimnastică, care vor 
fi reprezentate de sportivi remarcabili care 
au scris și scriu istoria sportului românesc 
și care reprezintă exemple de urmat pentru 
generațiile următoare de sportivi.

Mihai Covaliu împreună cu Edit Corcoman-
Târcolea au înmânat cheile a zece Proace 
Verso, mașini de transport persoane cu 7+1 
locuri, reprezentanților celor zece federații 
nominalizate, care pregătesc sportivi în 
vederea unei participări de succes la Tokyo 
2020.

Reprezentanții forurilor naționale sportive 
amintite mai sus prezenți la eveniment au 
fost:

Paula Ivan  – campioană olimpică la 1500 
m și vicecampioană olimpică la 3000 m, 

la J.O. Seul 1988; Elena Panțuroiu - lo-
cul 4 la triplusalt la C.M. în sală, în  2018, 
Birmingham, Marea Britanie (F.R. 
Atletism);

Elisabeta Lipă – de cinci ori campioană 
olimpică la J.O. Los Angeles 1984 (2x), 
J.O. Barcelona 1992 (1x); J.O. Atlanta 1996 
(8+), J.O. Sydney 2000 (8+), J.O. Atena 
2004 (8+), dublă medaliată cu argint la 2x, 
la J.O. Seul 1988 și J.O. Barcelona 1992, 
și câștigătoarea medaliei de bronz la 4x, la 
J.O. Seul 1988;

Gianina Beleagă – campioană mondială 
de tineret (U23) la dublu vâsle categorie 
ușoară în 2017 Plovdiv, Bulgaria, campi-
oană mondială seniori la dublu vâsle cate-
gorie ușoară în 2017, la Sarasota, USA, 
campioană mondială de seniori la dublu 
vâsle categorie ușoară, în 2018, la Plovdiv, 
Bulgaria;

Ionela Cozmiuc – campionă mondială 
de seniori la  dublu vâsle categorie ușoară 
în 2017, la Sarasota, U.S.A., campionă 
mondială de seniori la dublu vâsle categorie 
ușoară, în 2018, la Plovdiv, Bulgaria (F.R. 
Canotaj);

Marius Urzică – campion olimpic la cal 
cu mânere la J.O. Sydney 2000, medalii de 
argint la cal cu mânere la J.O. Atlanta 1996, 
și J.O. Atena 2004, medalie de bronz la 
echipe masculin, la J.O. Atena 2004;

Larisa Iordache – medalie de bronz la 
echipe feminin, la J.O. Londra 2012 (F.R. 
Gimnastică);

Nicu Vlad – campion olimpic în limitele 
categoriei 90 kg, la J.O. Los Angeles 1984, 
medalie de argint în limitele categoriei 100 
kg, la J.O. Seul 1988, medalie de bronz în 
limitele categoriei 100 kg, la J.O. Atlanta 
1996; Onică Nicolae – locul 3 în limitele 
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categoriei 96 kg, la Campionatul Mondial 
Asgabat 2018, Turkmenistan;

Sabina Baltag – medalie de aur în limitele 
categoriei 53 kg la Jocurile Olimpice pentru 
Tineret Buenos Aires 2018 (F.R. Haltere);

Alina Dumitru – campioană olimpică 
în limitele categoriei 48 kg, la J.O. Beijing 
2008, vicecampioană olimpică în limitele 
categoriei 48 kg J.O. Londra 2012;

Andreea Chițu – medalie de argint limi-
tele categoriei 52 kg, la C.M. 2015, Astana, 
Kazakstan, medalie de argint limitele cate-
goriei 52 kg, la C.M. 2014, Chelyabinsk, 
Rusia (F.R. Judo);

Ivan Potzaichin – campion olimpic 
la J.O. Mexico 1968 (C2-1000m), J.O. 
Munchen 1972 (C1-1000m), J.O. Moscova 
1980 (C2-1000m), J.O. Los Angeles 1984 
(C2-1000m),  vicecampion olimpic la J.O. 
Munchen 1972 (C2 – 1000m), J.O. Moscova 
1980 (C2 – 500m) si J.O. Los Angeles 1984 
(C2-500m);

Toma Simionov – campion olimpic 
la J.O. Moscova 1980 (C2-1000m), J.O. 
Los Angeles 1984 (C2 – 1000m), vice-
campion olimpic la J.O. Los Angeles 
1984 (C2-500m) (F.R. Kaiac-Canoe); 
 
Gheorghe Berceanu –  campion olimpic 
în limitele categoriei 48 kg la J.O. Munchen 
1972, medalie de argint limitele categoriei 
48 kg la J.O. Montreal 1976 (F.R. Lupte);

Ana Maria Popescu – campioană olim-
pică la spadă echipe, la J.O. Rio 2016, vice-
campioană olimpică la spadă individual, la 
J.O. Beijing 2008;

Rareș Dumitrescu – vicecampion olim-
pic la sabie echipe, la J.O. Londra 2012 (FR 
Scrimă);

Andreea Dragoman – medalie de bronz 
la simplu feminin, la Jocurile Olimpice 

pentru Tineret Buenos Aires 2018; Ovidiu 
Ionescu – vicecampion european la sim-
plu masculin, în 2018, la Alicante, Spania 
(F.R. Tenis de Masă);

Sorin Babii – campion olimpic la 50 m 
pistol liber, la J.O. Seul 1988, medalie de 
bronz la 10 m pistol aer comprimat, la J.O. 
Barcelona 1992; Laura Coman – campi-
oană europeană la pușcă echipe feminin, la 
Gyor, Ungaria, în 2018 (F.R. Tir Sportiv);

Președintele C.O.S.R. a declarat: „Este o zi 
specială pentru noi. Semnarea acestui par-
te neriat cu Toyota se înscrie în strategia pe 
care C.I.O., împreună cu producătorul auto, 
o promovează pentru Jocurile Olimpice de 
la Tokyo din 2020 și mai departe pentru 
cele din 2024. Astăzi venim în întâmpinarea 
unui număr de zece federații sportive 
pentru pregătirea Jocurilor Olimpice de la 
Tokyo. Este cel mai potrivit moment pentru 
a începe acest parteneriat deoarece din 2019 
încep și calificările pentru Tokyo 2020. Este 
un început de drum foarte important și 
este extraordinar să putem avea alături de 
noi numărul 1 în ceea ce privește mobili-
tatea. Sunt convins că împreună ne putem 
îndeplini visul la aceste Jocuri Olimpice.

Legătura dintre Toyota și Mișcarea Olimpică 
s-a consolidat încă de anul trecut, când cu-
noscuta companie producătoare de automo-
bile a devenit partener TOP al Comitetului 
Internațional Olimpic, iar Toyota România, 
al Comitetului Olimpic și Sportiv Român. 
Toyota, lider în domeniul auto, se află într-o 
continuă competiție cu cele mai noi teh-
nologii în domeniu, oferind lumii soluții din 
ce în ce mai inovatoare și durabile pentru a 
fi întotdeauna numărul UNU în sfera sa de 
activitate. O competiție similară cu cea din 
sportul de mare perfomanță, unde sportivii 
se luptă, cu fair-play, pentru a deveni cei 
mai buni dintre cei buni. Faptul că Toyota 
România pune la dispoziția Comitetului 
Olimpic și Sportiv Român mașini pentru nu 
mai puțin de zece dintre federațiile naționale 
de TOP ale sportului românesc reprezintă 
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dovada încrederii pe care un partener atât 
de valoros o acordă Mișcării Olimpice din 
România. Cu siguranță, această importantă 
susținere îi va impulsiona la maximum pe 
sportivii români care se pregătesc pentru 
Jocurile Olimpice de la Tokyo și îi va impul-
siona să se autodepașească”, a mai adăugat 
Mihai Covaliu, președinte C.O.S.R..

„Mobilitatea și adaptabilitatea sunt dezi-
deratele de îmbunătățire continuă pe 
care le vizăm prin acest parteneriat, în 
concordanță cu obiectivul nostru pe termen 
lung, de a contura următoarea generație 
de soluții de mobilitate. Ne dorim să fim 
alături de sportivii participanți la Jocurile 
Olimpice și, la rândul nostru, ne lăsăm in-
spirați în activitatea noastră de dăruirea 

și perseverența acestora. Vrem să folosim 
resursele pe care le avem pentru a spriji-
ni dezvoltarea sănătoasă și durabilă a me-
diului sportiv românesc, iar continuarea 
parteneriatului cu COSR stă să dovedească 
angajamentul solid pe care îl avem pent-
ru atingerea acestor obiective”, a declarat 
Edit Corcoman-Târcolea, General Manager 
Toyota România.

Contractul de sponsorizare încheiat de 
Toyota România cu C.O.S.R., cu valabili-
tate până la Jocurile Olimpice de la Tokyo 
2020, ilustrează angajamentul companiei 
auto de a susține pregătirea sportivilor 
români, precum și de a asigura soluții pen-
tru mobilitate mai sigure și mai eficiente. 
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Conferinţa C.O.S.R. Privind 
viitorul sportului Românesc

În data de 22 noiembrie, la Complexul 
Olimpic „Sydney 2000” din Izvorani, a 
avut loc Conferința Comitetului Olimpic și 
Sportiv Român (C.O.S.R.) în cadrul căreia a 
fost evaluat potențialul olimpic al României 
în perspectiva participării la Jocurile 
Olimpice - Tokyo 2020.

La întrunire au participat conducătorii spor-
tului românesc, reprezentanții Federațiilor 
Naționale Sportive ale sporturilor de vară 
angrenate în programul Tokyo 2020, con-
ducătorii Agenției Naționale Antidoping, ai 
Institutului Național de Medicină Sportivă, 
ai Institutului Național de Cercetare pen-
tru Sport, ai Comisiei Tehnice Olimpice și 
pentru Sportul de Performanță, ai Comisiei 
Medicale și reprezentanți ai mass-media.

La jumătatea ciclului olimpic, vor fi prezen-
tate atât un bilanț al primilor doi ani - 2017 
și 2018, cât și materiale cu impact asupra  
programului de pregătire, calificare și par-
ticipare la Tokyo 2020.

Tematica prezentărilor Federațiilor Na țio-
nale Sportive participante la J.O. au vizat 
subiecte legate de obiectivele asumate pen-
tru Tokyo 2020 – număr de medalii, locuri 
IV – VI, cel mai bun rezultat, nominalizarea 
sportivilor candidați la medalii și la perfor-
manțele asumate, repere privind strategia 
de pregătire pentru Tokyo 2020, precum 
și situația actuală și necesitățile sporti vilor 
din lotul olimpic sau loturile naționale, 
privind pregătirea, calificarea și participa-
rea la Tokyo 2020.
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ROMÂNIA OLIMPICĂ ÎN 
CONTEXTUL CENTENARULUI

Gala 100 de ani, mii de valori

Masă rotundă organizată de M.T.S. – 
„Rolul sportului în societate”

Președintele C.O.S.R. și cel al forului olimpic din 
Republica Moldova, la Palatul Elisabeta în an centenar
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GALA 100 DE ANI, MII DE VALORI

Cu ocazia anului aniversar al Centenarului 
Marii Uniri, s-a desfășurat Gala „100 de 
ani, Mii de Valori”, în cadrul căreia au fost 
premiate o serie de personalități cu merite 
excepționale în domeniile lor de activitate, 
care au devenit astfel repere și modele pen-
tru generațiile actuale și cele viitoare.

În cadrul Galei, președintele C.O.S.R. Mihai 
Covaliu a fost invitat să ofere Premiul 
„Iolanda Balaș pentru sport” scrimerei Ana 
Maria Popescu (fostă Brânză), pentru meri-
tele și rezultatele de excepție obținute în 
sportul românesc și internațional. 

Gala a fost organizată de Asociația Centrului 
de Studii pentru Resurse Românești, în 
colaborare cu Saecularia, cu sprijinul 
Academiei Române și sub auspiciile Casei 
Regale a României.

O serie de momente folclorice din toate re-
giunile istorice ale României Mari au con-
stituit partea artistică a Galei, care a pus 
accentul pe esența vieții, tradiții, pe legătu-
ra puternică dintre om și natură, dar și pe 
importanța continuității etnice.
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MASĂ ROTUNDĂ: 
ROLUL SPORTULUI 

ÎN SOCIETATE

În data de 6 iunie, la Sala Polivalentă din 
Bucureşti, Ministerul Tineretului şi Spor-
tului (M.T.S.) a organizat o masă rotundă 
cu tema „Rolul sportului în societate”, 
eveni ment organizat în cadrul Programului 
M.T.S. de aniversare a Centenarului 
Ro mâ niei.

La discuţii au fost invitaţi să participe spe-
cialişti din domenii şi instituţii de profil sau 
conexe, precum şi jurnalişti sau membri ai 
unor organizaţii non-guvernamentale sau 
din mediul privat.

2018 a fost anul în care am sărbătorit 100 de 
ani de la Marea Unire şi crearea României 
Mari. În aceşti 100 de ani, sportivii români 
au reprezentat de multe ori adevărate mo-
dele de urmat prin dăruirea, perseverenţa 
curajul şi performanţele obţinute. Astfel, 
„Educaţia Olimpică: valori şi modele în 
Anul Centenar” a fost lucarea pe care am 
prezentat-o din partea A.O.R. în cadrul 

acestor dezbateri, accentuând rolul pe care 
educaţia olimpică poate şi ar trebui să îl 
aibă în societatea românească.

La dezbateri au mai fost prezentate lu-
crări din partea Ministerului Educației 
Naționale, Ministerului Muncii, Institutului 
Naţional de Sănătate Publică, Institutului 
Naţional de Medicină Sportivă, Autoritatea 
Naţională pentru Persoanele cu Dizabilități. 
Toate aceste prezentări au pornit adevărate 
dezbateri privind rolul sportului în soci-
etate în anul 2018, iar concluziile trasate au 
fost acelea bazate pe o cooperare mai bună 
şi strânsă între instituţiile de specialitate, 
mediul educațional, Ministerul Sănătăţii, 
precum şi ONG-uri şi mass-media.

Anita-Diana STEREA 
Membru în Consiliul de Conducere al A.O.R.
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PREȘEDINTELE C.O.S.R. ȘI CEL AL FORULUI 
OLIMPIC DIN REPUBLICA MOLDOVA, 

LA PALATUL ELISABETA ÎN AN CENTENAR

În cadrul unui eveniment dedicat 
sportului, Custodele Coroanei, Majestatea 
Sa Margareta și principele Radu  i-au 
primit la Palatul Elisabeta pe conducăto-
rii Comitetelor Olimpice din România și 
Republica Moldova.

S-a pus accent pe influența pozitivă a 
Casei Regale asupra sportului pe teritori-
ul României, care a impulsionat Mișcarea 
Olimpică, fiind un factor de sprijin fără 
de care identitatea și istoria olimpică a 
României nu ar fi fost aceleași. Este clar că 
sportul joacă un rol foarte important pen-
tru imaginea țării noastre, sportivii ne aduc 
fericire și bucurie, iar asta nu poate decât să 
ne facă mândri.

În Anul Centenar al Marii Uniri, prietenia, 
respectul, iubirea de neam și țară sunt mai 
puternice ca niciodată, valori exprimate 
prin colaborarea strânsă dintre cele două 
Comitete Naționale Olimpice: cel român și 
cel din Republica Moldova.

S-a subliniat importanța prieteniei între 
cele două Comitete Naționale Olimpice, 

faptul că împărtășesc aceleași idealuri și 
valori. Principele Radu a afirmat faptul 
că unul dintre motivele pentru care spor-
tul este atât de legat de familia regală este 
acela că, atât Coroana, cât și sportul națio-
nal, împărtășesc o serie de valori comune. 
Aceste două elemente din societatea noas-
tră, deși Coroana are o însemnătate statală, 
iar sportul este important pentru viața omu-
lui, împărtășesc o calitate comună, aceea de 
a uni oamenii.

La evenimentul de la Palatul Elisabeta au 
fost prezenți președintele C.O.S.R. Mihai 
Covaliu, secretarul general al C.O.S.R. 
George Boroi, președintele Comitetului 
Olimpic din Republica Moldova, Nicolae 
Juravschi, președinți de federații și cam-
pioni olimpici, nume sonore ale sportului 
românesc: Simona Tabără Amânar (direc-
tor A.O.R.), Alina Dumitru, Irina Deleanu, 
Camelia Potec, Doina Melinte, Gabriela 
Szabo, Nicu Vlad, Gheorghe Vișan și Adrian 
Stoica.
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EVENIMENTELE 
ANULUI

C.O.S.R. a primit Înaltul Patronaj al 
Majestății Sale Custodele Coroanei României

50 de ani de prietenie între 
Ambasada Mexicului în România și C.O.S.R.

Pădurea Olimpică
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C.O.S.R. A primit Înaltul Patronaj 
al Majestății Sale Margareta 

Custodele Coroanei României

În data de 21 martie, C.O.S.R. a primit 
Înaltul Patronaj al Majestății Sale Custodele 
Coroanei României, în cadrul unei ceremo-
nii desfășurată la Casa Olimpică. 

Diploma de Înalt Patronaj continuă tradiția 
de colaborare a Casei Regale cu forul olim-
pic și  a fost înmânată de către Majestatea 
Sa Margareta, Custodele Coroanei Regale, 
președintelui C.O.S.R., Mihai Covaliu.

La ceremonia de acordare a Diplomei au 
fost prezenți Alteța Sa Regală Principele 
Radu, Octavian Morariu, membru C.I.O. 
pentru România, George Boroi, secretarul 
general al C.O.S.R., membrii Comitetului 
Executiv al C.O.S.R., medaliați olimpici și 
Excelența Sa, dl Andrew Popper, Șeful Casei 
Majestății Sale Custodele Coroanei.

Începând cu 9 martie 2015, C.O.S.R. a 
beneficiat de înaltul Patronaj al Majestății 
Sale Regele Mihai I al României, până 

la trecerea Majestății Sale în eternitate. 
În această perioadă a existat o strânsă 
colaborare între Casa Regală și C.O.S.R., 
desfășurându-se o serie de activități co-
mune, de reprezentare și promovare a ima-
gi nii României, atât în lumea internațională 
a sportului, cât și în alte domenii de interes 
la nivel internațional.

Casă Regală a României a fost alături de 
sportul olimpic românesc în istoria ulti-
melor trei secole, ea deținând paternitatea 
înființării Mișcării Olimpice din România. 
Sediul C.O.S.R. de lângă Arcul de Triumf 
este construit pe un teren care a fost oferit 
de Regele Ferdinand I sportului românesc.

Înainte de a lua parte la ceremonie, 
Majestatea Sa și Alteța Sa Regală au vizitat 
Casa Olimpică și au salutat toți angajații fo-
rului olimpic. 
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50 de ani de prietenie între Ambasada 
Mexicului în România și C.O.S.R.



CINE:
C.O.S.R. și Ambasada Mexicului în 
România  

CE: 
Omagierea împlinirii a 50 de ani de 
la cea de-a XIX-a ediție a Jocurilor 
Olimpice de vară de la Mexico City 
din anul 1968.

CÂND:
20 iunie

UNDE:
Sala Amfiteatru a Casei Olimpice

REZULTATE:
Alături de Mihai Covaliu, 
președintele C.O.S.R. și George Boroi, 
secretarul general al C.O.S.R., au 
fost prezenți ambasadorul Mexicului 
în România, Guillermo Ordorica, 
medaliați români la Jocurile 
Olimpice de la Mexico City din 1968, 
personalități ale vieții sportive din 
România și membri ai Corpului 
Diplomatic acreditat în România, 
din Argentina, Brazilia, Peru, Cuba și 
Japonia.
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50 de ani de prietenie între Ambasada 
Mexicului în România și C.O.S.R.

În anul Centenarului Marii Uniri, C.O.S.R. 
și Ambasada Mexicului în România au oma-
giat împlinirea a 50 de ani de la cea de-a 
XIX-a ediție a Jocurilor Olimpice de vară de 
la Mexico City din anul 1968.

Sala Amfiteatru din cadrul Casei Olimpice a 
constituit locul de desfășurare a evenimen-
tului care a avut loc cu ocazia împlinirii a 50 
de ani de la succesele obținute de sportivii 
români în Mexic.

Alături de Mihai Covaliu, președintele 
C.O.S.R. și George Boroi, secretarul gene ral 
al C.O.S.R., au fost prezenți ambasadorul 
Mexicului în România, Guillermo Ordorica, 
medaliați români la Jocurile Olimpice de la 
Mexico City din 1968, personalități ale vieții 
sportive din România și membri ai Corpului 
Diplomatic acreditat în România, din 
Argentina, Brazilia, Peru, Cuba și Japonia.

În cadrul evenimentului, s-a ținut un mo-
ment de reculegere și a fost omagiată me mo-
ria medaliaților care nu se mai află prin tre 
noi: Lia Manoliu, Viorica Dumitru, Ecaterina 
Stahl, Maria Vicol, Ion Monea, Serghei 
Covaliov, Dimitrie Ivanov, Mihai Țurcaș, Ion 
Baciu, Nicolae Martinescu și Ionel Drâmba.

Mihai Covaliu a subliniat faptul că eveni-
mentul este centrat pe una dintre cele mai 
importante valori promovate de Olimpism 
și Mișcarea Olimpică, unul dintre cele mai 
frumoase și pure sentimente umane și 
anume prietenia.

Au fost felicitați sportivii români care au 
adus cinste și onoare României și ne-au 
reprezentat cu mândrie în Mexic, aducând 
15 medalii, dintre care patru de aur, șase de 
argint și cinci de bronz, un palmares care 
ne-a clasat pe locul 10 în elita națiunilor 
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olimpice la acea ediție a Jocurilor Olimpice 
de vară.

Președintele C.O.S.R., împreună cu am-
basadorul Mexicului în România, au în-
mânat plachete omagiale și buchete de 
flori celor șapte medaliați ai ediției Mexico 
City din 1968 prezenți la eveniment: Ana 
Pascu – bronz cu echipa la floretă, alături 
de Ileana Drâmba, Olga Orban, Ecaterina 
Stahl și Maria Vicol; Viorica Viscopoleanu 
– aur la săritura în lungime; Ileana Silai – 
argint la 800 m; Ivan Potzaichin – aur la ca-
noe 2-1000 m, alături de Serghei Covaliov; 
Calistrat Cuțov – bronz la box, categoria 
60 kg; Simion Popescu – bronz la lupte 
greco-romane, în limitele categoriei 97 kg; 
Anton Calenic – argint la kaiac 4 – 1000 
m, alături de Haralambie Ivanov, Dimitrie 
Ivanov, Mihai Țurcaș.

Alături de medaliații români au fost oma-
giați și copiii români, astăzi adulți, care 
acum 50 de ani au participat cu desene la 
Festivalul Mondial de Pictură pentru copii, 
intitulat „O Lume a prieteniei”. Acesta a fost 

organizat în cadrul Programului Cultural 
cu ocazia Jocurilor Olimpice de vară de la 
Mexico-City din 1968. O organizație a soci-
etății civile din Mexic și-a propus să-i regă-
sească pe autorii desenelor, pentru a-i ono-
ra și a le recunoaște meritele și contribuția 
la Programul Cultural al Jocurilor Olimpice. 
Trei dintre copiii de atunci au participat la 
eveniment: Elena Cioclu, Florentina Simion 
și Petrișor Berbec. De ani de zile, doamna 
Elena Cioclu se numără printre membrii 
juriului concursului național de arte plastice 
„Jocurile Olimpice în imaginația copiilor”, 
ea rămânând aproape de ce este frumos, 
de creația artistică, de artă, devenind peste 
ani profesor de arte plastice, organizând ex-
poziții cu lucrările realizate de dânsa. Celor 
trei artiști le-au fost înmânate tablouri cu 
reproducerile desenelor de acum 50 de 
ani, cu care au participat la Program, și le-
au fost oferite buchete de flori din partea 
președintelui C.O.S.R. și a Ambasadorului 
Mexicului.



Pădurea 
olimpică



CINE:
Comitetul Olimpic și Sportiv Român  
și 100 de medaliați olimpici ai 
României 

CE: 
Plantarea a 100 de puieți de brad

CÂND:
16 noiembrie

UNDE:
Muzeul Național al Satului „Dimitrie 
Gusti”

REZULTATE:
Cu ocazia împlinirii a 100 de ani de 
la Marea Unire, Comitetul Olimpic 
și Sportiv Român a inițiat proiectul 
„Pădurea Olimpică” în cadrul 
căruia medaliați olimpici de la 12 
discipline sportive: atletism, canotaj, 
gimnastică, haltere, handbal, judo, 
kaiac-canoe, lupte, înot, scrimă, 
tir, volei au trăit bucuria reunirii 
și revederii, bucuria de a participa 
la un moment istoric, marcat prin 
plantarea a 100 de puieți de brad.
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Pădurea 
olimpică

Cu ocazia Centenarului Marii Uniri, pes-
te o sută de medaliați olimpici au marcat 
unul dintre cele mai semnificative mo-
mente ale istoriei României, 100 de ani de 
la Marea Unire, prin plantarea a 100 de 
puieți de brad pentru următorii 100 de ani. 
Evenimentul desfășurat de C.O.S.R. s-a in-
titulat „Pădurea Olimpică” și a avut loc în 
data de 16 noiembrie, în cadrul Muzeului 
Național al Satului „Dimitrie Gusti”.

Plantarea propriu-zisă a celor 100 de puieți 
de brad a constituit un prilej de încântare și 
veselie, mai ales că o parte dintre medaliații 
olimpici au fost ajutați de noul val de spor-
tivi, tinere speranțe ale sportului românesc.

Medaliați olimpici de la 12 discipline spor-
tive: atletism, canotaj, gimnastică, haltere, 
handbal, judo, kaiac-canoe, lupte, înot, 
scrimă, tir, volei au trăit bucuria reunirii 
și revederii, bucuria de a participa la un 
moment istoric și de a împărtăși cu noile 

generații de sportivi dragostea pentru sport 
și înaltă performanță.

Alături de cei mai buni sportivi din toate 
timpurile au fost prezenți la eveniment, 
președintele C.O.S.R., Mihai Covaliu, se-
cretarul general C.O.S.R., George Boroi, 
Octavian Morariu, membru C.I.O. pen-
tru România, Ministrul Tineretului și 
Sportului, Ioana Bran,  Paula Popoiu, direc-
torul Muzeului Național al Satului „Dimitrie 
Gusti”, Ambasadorul Extraordinar și Pleni-
po tențiar al Statelor Unite Mexicane, Jose 
Guillermo Ordorica Robles, membri ai 
Comitetului Executiv al C.O.S.R., reprezen-
tanți ai federațiilor sportive naționale. 

Imnul României a fost intonat cu mândrie 
în deschiderea evenimentului de Marcel 
Roșca, medaliat cu argint la tir la Jocurile 
Olimpice de la Mexic din 1968, în prezent 
tenor la Opera din Essen, Germania.
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Octavian Morariu a transmis celor prezenți 
mesajul președintelui C.I.O., Thomas Bach, 
iar secretarul general al Comitetului Olimpic 
din Serbia, Djordje Visachi, venit special 
pentru a lua parte la evenimentul istoric de 
la București, a transmis mesajul președin-
telui E.O.C., Janez Kocijancic. Gândurile 
transmise s-au îndreptat spre istoria spor-
tivă a țării noastre, datorită performanțelor 
realizate de-a lungul anilor, România 
câștigându-și un loc în elita mondială. 

Cartea de onoare a Muzeului Național al 
Satului „Dimitrie Gusti” din București a 
fost îmbogățită cu toate gândurile, emoțiile, 
trăirile și speranțele medaliaților olim-
pici care au participat la plantarea Pădurii 
Olimpice. 
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IN MEMORIAM

Cristian Ţopescu

Mihail Ispas

Mugur Corpaci



spirit olimpic   

205

Cristian Țopescu – 
renumit 

comentator sportiv 
(n.26.03.1937 - d.15.05.2018)

Cel mai iubit, admirat și apreciat om de 
sport din România a fost comentator spor-
tiv, jurnalist  și politician.

A practicat hipism la Clubul Sportiv Steaua, 
unde a câștigat campionatele naționale de 
sărituri peste obstacole în 1960 și 1962.

În anul 1970 a absolvit cursurile Institutului 
Național de Educație Fizică și Sport din 
București.

După ce s-a retras din competiții, în anul 
1964, Cristian Țopescu a devenit reporter 
sportiv la Televiziunea Română și de atunci 
a comentat 13 ediții ale Jocurilor Olimpice 
(opt ediții de vară și cinci ediții de iarnă), 
aducând în casele oamenilor emoțiile și 
bucuriile marilor campioni. 

La  TVR a fost realizator de emisiuni, co-
mentator sportiv, redactor șef al departa-
mentului Sport și director general adjunct. 

A avut peste 5.000 de transmisiuni în di-
rect de la Jocuri Olimpice, Campionate 
Mondiale și Europene și a publicat peste 
200 de articole cu temă sportivă în presa 
scrisă. A lansat cărțile „Fair-Play” (2003) și 
„La microfon, Cristian Țopescu” (2017).

Cristian Țopescu este singurul ziarist care 
a primit Colanul de Aur al Comitetului 
Olimpic și Sportiv Român, oferit de Mihai 

Covaliu, președintele forului olimpic 
național.

Printre distincțiile primite de-a lungul vieții 
se numără și Ordinul Național „Steaua 
României” în grad de Cavaler acordat de 
președintele României Klaus Iohannis.

Marele om de sport Cristian Țopescu a de-
cedat la vârstă de 81 de ani.
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Mihail Ispas – unul dintre cei mai 
mari susținători ai 

Mișcării Olimpice din România 
(n.8.06.1965 – d.9.11.2018)

A practicat sportul de performanță, fiind  
jucător de rugby la Sportul Studențesc și, ul-
terior, după retragerea din activitatea spor-
tivă a devenit membru în Biroul Federal al 
Federației Române de Rugby.

Implicat în viața sportivă din multiple pos-
turi, după 1990 a devenit secretar de stat în 
cadrul Ministerul Tineretului și Sportului.

A fost consilier al fostului președinte al Co-
mi tetului Olimpic și Sportiv Român, Oc-
tavian Morariu, cât și al actualului preșe-
dinte, campionul olimpic Mihai Covaliu.

A slujit interesele sportului și a fost mereu 
alături de lumea sportului, fiind apreciat 
atât de sportivi și oameni de sport, cât și de 
prieteni și colegi.

Mihail Ispas va rămâne în sufletele tuturor 
cunoscuților ca o persoană specială, veselă, 
plină de viață, optimistă, loială și dornică 
oricând să ajute.
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Mugur Corpaci – unul dintre cei mai 
valoroși jurnaliști 

și crainici radio 
(n.23.04.1967 - d.27.12.2018)

De profesie matematician, Mugur Corpaci a 
intrat în Radio la începutul anilor 90.

Fiind un mare iubitor de mișcare, marea sa 
pasiune a fost sportul, în special tenisul.

A prezentat ani la rând „Radiojurnalul” de 
la Radio România Actualități.

A comentat handbal, canotaj, tenis de 
masă, competiții importante: Campionate 
Europene, Mondiale și Jocuri Olimpice.

În mai 2018, Asociația Presei Sportive din 
România l-a declarat cel mai bun reporter 
radio.

A încetat din viață la vârsta de 51 de ani.

A pus pasiune în fiecare transmisiune pe 
care o realiza și fiecare moment al întrecerii 
sportive era redat cu intensitate, precizie și 
acuratețe. 
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