Buletin informativ
„Spirit olimpic“

NR. 53/2020

Bucureşti

Buletinul Informativ „Spirit Olimpic” este publicaţia care prezintă activităţile
organizate şi desfăşurate de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, prin Academia Olimpică
Română, în corelaţie cu demersurile şi priorităţile Mişcării Olimpice, ale Comitetului
Internaţional Olimpic şi ale Academiei Internaţionale Olimpice.
Începând cu anul 1994, Academia Olimpică Română a inclus în preocupările sale
permanente şi editarea acestei publicaţii de educaţie şi cultură olimpică.
Difuzarea mesajului olimpic – prin tot ceea ce facem, efectiv, sub imboldul său - înseamnă
educaţie prin acţiune.
Dedicaţi unui asemenea crez, editorii urmăresc implicarea eficientă a generaţiilor tinere (şi
nu numai a lor!) în cadrul demersurilor de conştientizare, de către practicanţii şi spectatorii
manifestărilor sportive, a valorilor moral-pozitive care constituie esenţa Olimpismului,
precum şi a implicaţiilor grave pe care le generează lipsa de fair-play, comportamentul
violent şi dopajul în sport.

Colectivul redacţional:
Simona Tabără Amânar – Director A.O.R.
Maria-Alexandra Nica – Director D.E.O.S.Ș.U.
Diana Birtalan – Secretar A.O.R.
Maria Băleanu – Membru Consiliul de Conducere A.O.R.
Condorița Tase – Membru Consiliul de Conducere A.O.R.

Sediul administrativ:
Comitetul Olimpic şi Sportiv Român
Bucureşti, sector 1, cod 011468
B-dul Mărăşti nr. 20 A
Tel: 021.312.66.50, Fax: 021.315.04.90
e-mail: noc.romania@cosr.ro

ISSN:1582-1870

„Educația naște încredere. Încrederea naște speranță. Speranța naște pace.”
Confucius

CUPRINS

MESAJUL PREȘEDINTELUI C.O.S.R............................................................8

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

ACTIVITATEA DE EDUCAȚIE OLIMPICĂ ÎN 2020...................................... 10
ZIUA OLIMPICĂ 2020 ONLINE.......................................................... 12
A.O.R. BOTOȘANI .............................................................................. 18
A.O.R. MARAMUREȘ..........................................................................22

CONCURSURI TRADIȚIONALE...................................................................24
CONCURSUL NAȚIONAL DE ARTE PLASTICE „JOCURILE
OLIMPICE ÎN IMAGINAȚIA COPIILOR” ............................................26
CONCURSUL NAȚIONAL DE LITERATURĂ ȘI JURNALISM
SPORTIV „UN CONDEI NUMIT FAIR-PLAY” .....................................32
LUCRĂRI LAURATE LA FAZA NAȚIONALĂ „UN CONDEI NUMIT
FAIR-PLAY” .......................................................................................38

spirit olimpic

ACTIVITĂȚI INTERNAȚIONALE................................................................ 90
SESIUNEA INTERNAȚIONALĂ PENTRU TINERI PARTICIPANȚI
ONLINE ..............................................................................................92
OCTAVIAN MORARIU, NADIA COMĂNECI ȘI MIHAI COVALIU
ÎN COMISIILE C.I.O. ..........................................................................96
CANALUL OLIMPIC A ANIVERSAT 4 ANI DE LA ÎNFIINȚARE ......... 97
ZIUA INTERNAȚIONALĂ A SPORTULUI PENTRU
DEZVOLTARE ȘI PACE ......................................................................98
ZIUA INTERNAȚIONALĂ A PĂCII ................................................... 100
85% DIN RECOMANDĂRILE AGENDEI OLIMPICE 2020
AU FOST ÎNDEPLINITE ................................................................... 101
O.M.S., UN NOU GHID PRIVIND ACTIVITATEA FIZICĂ
VERSUS SEDENTARISM .................................................................. 106
DEZVOLTAREA DURABILĂ A MIȘCĂRII OLIMPICE....................... 108

SPORTUL ROMÂNESC ÎN LUME................................................................114
JOCURILE OLIMPICE PENTRU TINERET,
LAUSANNE 2020 ..............................................................................116

EDUCAȚIE, CULTURĂ, SPORT.................................................................. 120
PROGRAMUL JOACĂ PENTRU VIAȚĂ. PLATFORMA „SPORTUL
SE JOACĂ” LANSATĂ ONLINE ........................................................ 122
C.O.S.R. – CURS DE ADMINISTRAȚIE SPORTIVĂ .......................... 126
OLIMPIADA DE BENZI DESENATE – EDIȚIA 1, 2020 ..................... 130
100 DE ANI DE LA JOCURILE INTERALIATE DIN 1919 ȘI JOCURILE
OLIMPICE DE LA ANVERS DIN 1920 ............................................... 140
DRAPELUL OLIMPIC LA UN SECOL DISTANȚĂ DE LA PRIMA
ARBORARE....................................................................................... 144

6

spirit olimpic

ROMÂNIA OLIMPICĂ................................................................................ 148
ALEGERI COSR ................................................................................ 150
ECHIPAMENT TEAM ROMANIA PENTRU JOCURILE OLIMPICE
TOKYO 2021 ..................................................................................... 152
DHL EXPRESS ROMÂNIA – NOUL PARTENER ÎN ECHIPA
OLIMPICĂ A ROMÂNIEI .................................................................. 154

LUPTA ÎMPOTRIVA COVID-19.................................................................. 156
MIȘCAREA OLIMPICĂ ȘI CORONAVIRUS....................................... 158
C.I.O., INTERPOL ȘI U.N.O.D.C. – MĂSURI DE PLASARE A
INTEGRITĂȚII ÎN CENTRUL SPORTULUI POST COVID-19............. 165
PARTENERIATUL #HEALTHYTOGETHER PENTRU LUPTA
ÎMPOTRIVA COVID-19...................................................................... 166

7

spirit olimpic

Olimpismul și valorile sale
în situații neprevăzute
această perioadă pe care o traversăm cu toții.
Sper că ne-am învățat lecțiile și am încredere
că împreună, uniți, solidari, ne va fi mai bine.
Dar mai cred că trebuie să fim și solidari cu
ceea ce se întâmplă în societatea noastră.
Numai printr-un efort comun, numai dacă
ne ajutăm unii pe alții, putem depăși această
criză. Suntem în fața unei competiții olimpice
ce a fost amânată pentru prima dată în istoria
olimpică, Jocurile Olimpice Tokyo 2020 ce se
vor desfășura în vara anului 2021, din care vor
ieși învingători cei care se vor adapta mai bine
condițiilor fără precedent pentru participanți.

Dragi iubitori ai sportului,
În aceste vremuri în care pandemia de
COVID-19 a bulversat lumea, implicit pe
cea a sportului, e nevoie de multă încredere,
solidaritate, respect și prietenie.
Solidaritatea nu este doar despre a ne res
pecta unii pe alții, este despre a ne ajuta unii
pe alții și despre a face parte din această
comunitate în care suntem uniți de aceleași
principii și ne raportăm la aceleași valori.
Viața post coronavirus va fi diferită de ceea ce
am trăit înainte, lumea va ieși schimbată din
8

Oricât de provocatoare și dificile ar putea
să apară circumstanțele în acest moment,
dacă tragem lecțiile potrivite din situația
actuală, ne putem modela viitorul pentru a
consolida locul sportului în România. Dacă
vrem să fim pregătiți, trebuie să încercăm să
privim mai departe.
În acest sens, vă rog să primiți fiecare din
tre dumneavoastră mulțumirile și aprecie
rile mele sincere pentru susținerea arătată
sportivilor, oamenilor și societății, pentru
RESPONSABILITATEA și SOLIDARITA
TEA dumneavoastră.
Hai România!
Mihai COVALIU
Preşedinte
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Educația Olimpică - sursă
de inspirație
în vremuri pandemice
Încredere, perseverență, curaj, spirit de echipă
și solidaritate, valori pe care Olimpismul le
transmite societății, ne-au ajutat să traversăm
un an 2020 care s-a desfășurat complet diferit
față de tot ceea ce ne-am fi imaginat.
După un 2019 în care ne-am bucurat de
medaliile câștigate la marile competiții,
2020 a început promițător la Jocurile
Olimpice de Tineret de la Lausanne, cu
două titluri olimpice istorice pentru Team
Romania, la monobob. Apoi viața tuturor a
fost dată peste cap de pandemie. În martie,
istoria olimpică a fost marcată de amânarea
Jocurilor Olimpice de la Tokyo. 2020 a
devenit 2021, iar lumea sportului a fost
nevoită să se adapteze schimbărilor...
În plină pandemie, Comitetul Olimpic și
Sportiv Român a reușit să le ofere sportivilor
din loturile olimpice un loc în care să se
pregătească. Când toate bazele sportive au
fost închise în România, Complexul Olimpic
„Sydney 2000” de la Izvorani și-a deschis
porțile și a devenit Satul Olimpic al Team
Romania.

desfășoare în mediul online. În fața unor
probleme nemaiîntâlnite, am reușit să găsim
soluții pentru a fi alături de dumneavoastră
și de a vă încuraja să participați la acțiunile
care vă erau atât de dragi, pentru un pic din
normalitatea ce pare încă incertă.

Unitatea ne-a determinat să rămânem
împreună, deși am fost izolați, să ne adap
tăm noilor reguli de conviețuire și să ne
reconstruim planurile în funcție de restric
țiile care au existat.

Trebuie să fim solidari și să privim cu
speranță către viitor! Împreună vom reuși!

Cu toate acestea, activitatea Academiei
Olimpice Române a continuat să se

George BOROI
Secretar General

Succes tuturor!
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ACTIVITATEA DE EDUCAȚIE
OLIMPICĂ ÎN 2020

Ziua Olimpică 2020 online
A.O.R. Botoșani
A.O.R. Maramureș

BIZĂU GIULIA TALIDA
Mențiune, Categoria 15-18 ani

ZIUA OLIMPICĂ 2020
ONLINE

CINE:
Comitetul Olimpic și Sportiv Român (C.O.S.R.), prin Academia Olimpică Română
(A.O.R.), cu sprijinul unor nume mari din sportul românesc: Mihai Covaliu, Simona
Tabără Amânar, Nadia Comăneci, Alina Dumitru, Marian Drăgulescu, Robert Glință,
Ana Maria Brânză Popescu, Sonia Kim Ursu, cărora li s-a alăturat și echipa feminină de
baschet 3x3 a României
CE:
Au fost realizate nouă clipuri motivaționale cu campionii mai sus menționați, care le-au
urat tuturor iubitorilor de sport să se bucure de o „Zi Olimpică” minunată, după ce au
executat câteva elemente sau procedee specifice sportului pe care-l practică, toți purtând
tricouri „Olympic Day”. Mesajele motivaționale au fost postate pe rețelele de socializare
ale C.O.S.R. și A.O.R.
CÂND:
23 iunie
UNDE:
Online
SCOP:
Chiar dacă am fost îndemnați să stăm izolați și „Ziua Olimpică” a fost marcată într-un
mod cu totul special în anul 2020, a fost impresionant felul în care oamenii din întreaga
lume s-au mobilizat, au rămas uniți, s-au încurajat și au continuat să facă sport în izolare,
alături de sportivii preferați.
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ZIUA OLIMPICĂ 2020
ONLINE
Sărbătorită anual pe data de 23 iunie, până
acum printr-o serie de manifestări în care
oamenii se întâlneau în număr cât mai mare
și făceau sport împreună, în acest an Ziua
Olimpică a fost celebrată în întreaga lume
într-un mod cu totul special.
Din cauza pandemiei de coronavirus care a
bulversat existența oamenilor din întreaga
lume, Ziua Olimpică din data de 23 iunie
a fost sărbătorită în 2020 virtual pe întreg
mapamondul.
Pentru a marca Ziua Olimpică, iubitorii de
sport de pretutindeni au demonstrat că pot
fi uniți și inventivi și pot depăși o mare parte
din problemele cauzate de SARS-COV-2.
Mișcarea Olimpică îndeamnă iubitorii
de sport să rămână activi și s-a mobilizat
pentru a se alătura activităților online din
23 iunie.
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De data aceasta, Comitetul Internațional
Olimpic (C.I.O.) și partenerii săi, inclusiv
Comitetele de Organizare ale Jocurilor
Olimpice de vară Tokyo 2020, Paris 2024,
Los Angeles 2028 și de iarnă Beijing 2022 și
Milano-Cortina 2026, Comitetele Naționale
Olimpice, Federațiile Internaționale și
partenerii olimpici din întreaga lume
i-au încurajat pe fani să fie împreună, dar
virtual, prin participarea la diferite activități
sportive online.
Cu ocazia Zilei Olimpice, președintele
C.I.O., Thomas Bach a transmis un altfel
de mesaj, diferit - #StayStrong #StayActive
#StayHealthy, cu rugămintea să fie respec
tate recomandările impuse de fiecare stat
legate de pandemia de COVID-19: „Vă
rugăm să rămâneți puternici, activi și
sănătoși. În aceste vremuri dificile, avem
nevoie mai mult ca niciodată de valorile
sportului, de valorile noastre olimpice
comune de excelență, prietenie, respect
și solidaritate. Flacăra olimpică poate fi
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lumina de la capătul tunelului întunecat în
care ne regăsim cu toții acum”.

pe care-l practică, toți purtând tricouri
„Olympic Day”.

Președintele C.O.S.R., Mihai Covaliu a
transmis și el un mesaj iubitorilor de sport
din țară, încurajându-i să rămână împre
ună, dar păstrând distanțarea socială:
„Sportul și mișcarea devin esențiale pentru
a ne păstra sănătatea. Sportul are puterea
de a uni oameni. Împreună putem depăși
această perioadă. Ziua Olimpică este o zi în
care, mai mult ca oricând, împărtășim cu
voi valorile olimpice: excelență, prietenie,
respect și solidaritate”.

S-au realizat nouă clipuri motivaționale care
au fost postate pe conturile de Facebook,
Instagram și Tweeter ale C.O.S.R., dar și
pe site-urile www.cosr.ro și www.aor.cosr.
ro utilizând hastag-urile recomandate de
C.I.O. în cursul zilei de 23 iunie (din două
în două ore).

Așa cum sportivi de renume din întreaga
lume au transmis mesajele lor motivaționale
cu ocazia Zilei Olimpice, personalități ale
sportului românesc au răspuns inițiativei
Comitetului
Internațional
Olimpic,
Comitetului Olimpic și Sportiv Român și
Academiei Olimpice Române de a sărbători
virtual data de 23 iunie.

Tripla campioană olimpică la gimnastică
și directorul Academiei Olimpice Române,
Simona Tabără Amânar, le-a sugerat
urmăritorilor să rămână activi.

Aceștia le-au urat tuturor iubitorilor de
mișcare să se bucure de o „Zi Olimpică”
minunată, după ce au executat câteva
elemente sau procedee specifice sportului

Mihai Covaliu, campion olimpic la sabie și
președintele C.O.S.R. a transmis iubitorilor
de mișcare să rămână responsabili.

Mesajul motivațional transmis de către
marea noastră campioană la gimnastică,
Nadia Comăneci, a fost să rămână activi,
responsabili și să-i motivăm pe cei din jur
să facă mișcare.
Alina Dumitru, campioană olimpică la
judo, îi îndeamnă pe iubitorii de sport să fie
15
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motivați și să se bucure de o „Zi Olimpică”
minunată.
Marian Drăgulescu, medaliat olimpic, mon
dial și european, transmite tuturor celor din
jur să rămână sănătoși.
Înotătorul Robert Glință, le transmite și el
la rândul lui urmăritorilor să fie sănătoși.
„Rămâi determinat” este mesajul motiva
țional transmis de către baschetbalista
Sonia Kim Ursu.
Ana Maria Brânză Popescu, campioană
olimpică la spadă, le urează iubitorilor de
sport să fie ambițioși.
Componentele echipei feminine de baschet
3x3 a României, cea dintâi echipă de bas
chet tricoloră care a reușit performanța
calificării la Jocurile Olimpice și va evolua la
turneul feminin de baschet 3x3 de la Tokyo,
le transmit urmăritorilor să fie mereu în
formă.

Grație parteneriatului dintre C.O.S.R. și
Televiziunea Națională, pe tot parcursul
zilei de 23 iunie, mesajele motivaționale ale
personalităților sportului românesc au fost
transmise pe posturile TVR 1, TVR 2 și TVR
Internațional.
Toți cei care au dorit să împărtășească
bucuria olimpică cu prietenii de pretu
tindeni au putut urmări transmisiile de
pe Olympic Channel și au avut ocazia a se
antrena în direct cu sportivi renumiți din
întreaga lume.
Sărbătoarea anuală a sportului și a valorilor
olimpice – Ziua Olimpică – a fost marcată
într-un mod cu totul special în anul 2020,
fiind impresionant felul în care oamenii s-au
mobilizat, au rămas uniți, s-au încurajat și au
continuat să facă sport în izolare, chiar dacă
an de an de „Ziua Olimpică” se desfășurau
o diversitate de activități sportive, culturale
și artistice.
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A.O.R. BOTOȘANI
Activitățile filialei Academiei Olimpice
Române (A.O.R.) Botoșani desfășurate pe
semestrul I și II au fost:

Campionatul Național
de Cros – U18, U16 și Copii
1 și 2 – 26 septembrie
Această competiție a fost un criteriu de
selecție pentru alcătuirea lotului național
care urmează să participe la Campionatul
Balcanic de Cros, organizat tot la Botoșani.
Acest cros s-a desfășurat în pădurea Rediu.
Din partea Academiei Olimpice Române
au participat în calitate de reprezentanți
ai filialei Botoșani, dna profesor Elena
Alecsa, dna profesor Ana Țepeș – Inspector
Sport la Direcția Județeană pentru Sport
și Tineret (D.J.S.T.), Radu Humelnicu –
Director D.J.S.T. Botoșani, Elena Bordeanu
– membru A.O.R. Botoșani.
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Olimpiada Națională a
Sportului Școlar
În data de 22 februarie a fost organizată
competiția șahistă, Olimpiada Națională
a Sportului Școlar. Activitățile s-au
desfășurat conform regulamentului de
organizare a competițiilor sportive școlare
și a Regulamentului Federației Române
de Șah, sistemul de joc elvețian, 7 runde.
Câștigătorii au fost premiați de către
Direcția Județeană pentru Sport și Tineret
și de către Academia Olimpică Română
Filiala Botoșani cu premii constând în
materiale sportive, diplome și dulciuri.
Din comisia de organizare au făcut parte
următoarele cadre didactice: dl profesor
Ionuț Anisie – Inspector Școlar de
Specialitate Inspectoratul Școlar Județean
Botoșani, dna profesor
Carmen-Elena
Socianu – Școala Gimnazială Nr. 11
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Botoșani, dna profesor Silvia Carmen
Diaconu – Palatul Copiilor Botoșani, dna
profesor Elena Alecsa – Colegiul Național
„A. T. Laurian” Botoșani, director A.O.R.,
dl profesor Vasile Afusoaie – Școala
Gimnazială „Nicolae Iorga”, Dersca, dna
profesor Ana Țepeș – Inspector Sport
D.J.S.T.

Olimpiada Națională
a Sportului Școlar –
etapa județeană,
învățământ liceal,
volei băieți - 26 februarie
A avut loc în sala de sport a Colegiului
Național „Gheorghe Asachi” și au fost oferite
tricouri, medalii și dulciuri de către dna
profesor Elena Alecsa din partea Academiei
Olimpice Române Filiala Botoșani, dl
profesor Mihai Daniel Borcea, dna profesor

Mirela Maftei și dna profesor Ana Țepeș –
Inspector Sport D.J.S.T..

Cupa Unirii la Șah –
23 februarie
A avut loc la Școla Gimnazială Nr. 11, unde
au participat elevi din județul Botoșani.
Organizatori au fost: dna profesor Elena
Alecsa, dna profesor Silvia Diaconu, dna
profesor Ana Țepeș, care au oferit tricouri,
medalii, dulciuri și diplome.

S-Rugby mixt –
Faza Județeană Licee –
29 februarie
În sala de sport a Colegiului Tehnic
„Gheorghe Asachi” din Botoșani a avut
loc faza județeană de S-Rugby mixt licee.
Colegiul Național „A.T. Laurian” s-a calificat
pe locul II.
19
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Concursul de literatură
și jurnalism sportiv „Un
Condei numit Fair-Play”
(poezie, proză și cronică reportaj sportiv)

etapa internațională (online). Sub egida
Cercului Olimpic „Atlas”, s-a desfășurat în
luna octombrie „Cupa A. T. Laurian” la șah
– online. Au participat elevi de la Colegiul
Național „A. T. Laurian”.

La acest concurs, 3 eleve din Botoșani
au obținut premii, astfel: eleva Todirișca
Patricia-Andreea, Colegiul Național „A.
T. Laurian” – premiul I, poezie 15-18 ani,
profesor Dulgheriu Carmen și profesor
Alecsa Elena, eleva Alupoaei BeatriceGeorgiana, Colegiul Național „Mihai
Eminescu” – premiul I, proză 11-14 ani,
profesor Epurian Daniela, eleva Oistric
Olivia-Andreea, Liceul „Dimitrie Cantemir”
din Darabani – premiul II, proză 15-18 ani,
profesor Aionesa Ionela.

Olimpismul – Concurs de
Sigle Olimpice

Revista „Sport Atlas” (nr. 32-33/2020)
a participat la concursul de reviste școlare,

Activitatea s-a desfășurat în mediul online,
cuprinzând o prezentare a Jocurilor Olim
pice antice, Jocurilor Olimpice moderne de
vară și de iarnă, precum și amintirea unor
personalități române care au influențat
Mișcarea Olimpică. Au participat elevi de
clasa a V-a și a VI-a de la Colegiul Național
„Mihai Eminescu”. Profesorii organizatori
au fost Borcea Mihai Daniel – Colegiul
Național „Mihai Eminescu”, Roșu Alina –
Școala Gimnazială Nr. 1 Cristești și Alecsa
Elena – Director A.O.R. Botoșani.
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A.O.R. MARAMUREȘ
În condiții de pandemie, parte din
activitățile cuprinse în programul 2020 au
fost suspendate. Cu toate acestea, filiala
Maramureș a menținut colaborarea cu
Inspectoratul Școlar Județean (I.S.J.),
Direcția Județeană pentru Sport și Tineret
(D.J.S.T.)
Maramureș,
Universitatea
„Bogdan Vodă”, Liceul cu Program Sportiv –
Clubul Sportiv Școlar Baia Mare, Asociațiile
Sportive pe ramuri de sport, a structurilor
sportive de performanță și a Sportului
pentru Toți, precum și cu Asociațiile
Sportive Școlare.
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Au fost oferite consultații metodice și
materiale din dotarea A.O.R. pentru
elevii din Liceul Sportiv din localitate și
a profesorilor pentru lucrările de atestat
și grade didactice cu teme olimpice. De
asemenea, au fost dotate colțurile olimpice
din mediul rural.
Comisia organizatorică s-a implicat în
organizarea acțiunilor sportive în județ, atât
în promovarea sportului de performanță,
cât și în cel școlar și a sportului pentru
toți. A.O.R. Maramureș a participat în
Săptămâna Europeană a Sportului la
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nivelul județului, aducându-și o contribuție
deosebită în promovarea ideilor olimpice,
a spiritului de întrecere, de prietenie și de
respect. A organizat Festivalul „Etno Sport”
la nivel rural, a participat la Concursul
Național de literatură și jurnalism sportiv
„Un Condei numit Fair-Play”, unde eleva
Rusu Raisa Giorgiana de la Școala „Dimitrie
Cantemir” din Baia Mare a obținut locul II
la categoria 11-14 ani, secțiunea proză.
Comisia Educație și Cultură a activat în
cluburile și asociațiile sportive unde s-au

desfășurat antrenamente și competiții
online, în vederea implementării spiritului
de fair-play și combaterii violenței în sport,
dar mai ales de respectare a tuturor mă
surilor de prevenire a pandemiei.
Comisia Cercetare și Documentare a
Fenomenului Olimpic și-a făcut simțită
prezența la întocmirea lucrărilor de
licență și cele de atestat care au avut ca
temă Olimpismul.
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Concursuri tradiţionale

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

TĂNASE IOANA SIMONA
Mențiune, Categoria 15-18 ani

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

BURAGA COSMINA
Mențiune, Categoria 15-18 ani

CINE:
C.O.S.R. prin A.O.R. în parteneriat
cu M.E.C., cu sprijinul Solidarității
Olimpice – departament din cadrul
Comitetului Internațional Olimpic
CE:
Concurs național de arte plastice
menit să promoveze spiritul și valorile
Olimpismului în rândul tinerilor
talente. Formatul concursului este
structurat pe 3 categorii de vârstă:
6-10 ani, 11-14 ani și 15-18 ani și se
adresează copiilor de la grădiniță
și elevilor din învățământul preuni
versitar. Pentru fiecare categorie,
C.O.S.R. acordă un premiu special și
câte un premiu I, II și III, precum și 10
mențiuni, în total 42 de premii

IVANOV MATEI
Premiul al III-lea, Categoria 6-10 ani

IRIMIA ALEXANDRA-MARIA
Mențiune, Categoria 11-14 ani

CÂND:
Concurs național organizat anual.
În data de 16 noiembrie a avut loc
jurizarea lucrărilor
UNDE:
Online. Lucrările au fost transmise
prin poștă/curier la sediul C.O.S.R..
Jurizarea a avut loc la în sala
Amfiteatru a Casei Olimpice cu
respectarea măsurilor de protecție
și igienă prevăzute de legislația
în vigoare. Rezultatele celei de-a
XXVIII-a ediții au fost publicate pe
paginile web și Facebook ale C.O.S.R.
și A.O.R.

ILIE ALEXANDRU
Mențiune, Categoria 15-18 ani

REZULTATE:
474 de lucrări calificate provenite din
23 de județe și Municipiul București

BELEGANTE ALECSIA
Mențiune, Categoria 11-14 ani
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CONCURSUL NAȚIONAL DE ARTE PLASTICE
„JOCURILE OLIMPICE ÎN IMAGINAȚIA COPIILOR”
Cea de-a XXVIII-a ediție a concursului național de arte plastice „Jocurile Olimpice în
imaginația copiilor” s-a derulat în acest an
ținând cont de situația epidemiologică determinată de răspândirea virusului SARSCov-2. Concursul organizat de Comitetul
Olimpic și Sportiv Român (C.O.S.R.) prin
Academia Olimpică Română (A.O.R.), în
parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării (M.E.C.) și cu sprijinul Solidarității
Olimpice (departament din cadrul Comitetului Internațional Olimpic) a avut un nou
protocol de organizare și desfășurare. Astfel, informarea elevilor s-a realizat în scris
prin intermediul Inspectoratelor Școlare
Județene / Inspectoratul Școlar al Municipiului București și online pe paginile web
ale C.O.S.R. și A.O.R, precum și pe paginile
de Facebook ale C.O.S.R. și A.O.R. Jurizarea a avut loc pe 16 noiembrie 2020, la sediul C.O.S.R., cu respectarea măsurilor de
protecție și igienă prevăzute de legislația în
vigoare. Câștigătorii au fost anunțați online,
iar premiile au fost transmise către aceștia
prin curier.
Organizarea și derularea concursului a fost o
adevărată provocare pentru toți cei implicați
din cauza situației pandemice, dar dorința de
a menține continuitatea concursului a fost
mai puternică ceea ce a determinat desfășurarea cu succes a acestei ediții excepționale.
Formatul concursului este structurat pe 3
categorii de vârstă: 6-10 ani, 11-14 ani și 1518 ani și se adresează copiilor de la grădiniță
și elevilor din învățământul preuniversitar.
Pentru fiecare categorie, C.O.S.R. acordă un
premiu special și câte un premiu I, II și III,
precum și 10 mențiuni.
La faza finală a concursului au fost promovate peste 474 de lucrări din Municipiul
București și alte 23 de județe (Arad, Argeș,
Bacău, Botoșani, Brașov, Brăila, Buzău,
Călărași, Constanța, Covasna, Dolj, Giur28

giu, Gorj, Ialomița, Iași, Ilfov, Mehedinți,
Mureș, Neamț, Sibiu, Timiș, Tulcea și Vrancea).                
Juriul alcătuit din Adrian Brăescu – inspector pentru arte plastice în cadrul M.E.C.;
Elena Cioclu – profesor de educație plastică la Școala de Arte „Victor Karpis” din
Giurgiu; Elena Stoica – profesor de educație plastică la Corbeni, jud. Argeș; Cornelia
Gherlan – Uniunea Artiștilor Plastici; Ioana
Streinu – inspector școlar pentru arte vizuale în cadrul I.S.M.B. și Adriana Conț profesor la Liceul de Arte Plastice „Nicolae
Tonitza” din București a stabilit acordarea
următoarelor distincții:

CATEGORIA 6-10 ANI
Premiul Special: MIHAILOV ALESIA
de la Palatul Copiilor din Tulcea; profesor
îndrumător: BUTUC ELIDA VERONICA
Premiul I: COUTURIER LUIZA de
la Asociația „Altina” din Pitești; profesor
îndrumător: CÂRSTEA IONELA
Premiul II: VELCHEREAN ELENA de
la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” din
Pitești; profesor îndrumător: TOMESCU
MARIA CLAUDIA
Premiul III: IVANOV MATEI de la
Palatul Copiilor din Tulcea; profesor
îndrumător: MIHAILOV ALINA
Mențiune: GEORGESCU IZABELA de
la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” din
Pitești; profesor îndrumător: TOMESCU
MARIA CLAUDIA
Mențiune: PINTEA EVA IOANA de la
Școala Gimnazială de Arte „Iosif Sava” din
București; profesor îndrumător: MARIN
MIHAELA
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Mențiune: MĂCĂNEAȚĂ ELENA IRINA de la Școala Gimnazială „Victor Karpis”
din Giurgiu; profesor îndrumător: MOSOR
VLAD IONUT
Mențiune: CÂRSTEA ADRIANA-ȘTEFANIA de la Școala Gimnazială Nr. 1 din
Poiana Lacului; profesor îndrumător:
ȘERBAN IRINA
Mențiune: VASILE ANA-MARIA de
la Palatul Copiilor din Tulcea; profesor
îndrumător: BUTUC ELIDA VERONICA
Mențiune: ONCIOI COSMIN de la
Școala Gimnazială „Sfânta Treime” din
București; profesori îndrumători: BOJAN
ALINA și PODIȘCĂ NICOLETA
Mențiune: MATEL ADRIAN – IONUȚ
de la Școala Gimnazială „Gheorghe Nicolau”
din Români; profesor îndrumător: BÂRZU
ALINA-DUMITRIȚA
Mențiune: ILIEV ILINCA MARIA de
la Palatul Copiilor din Tulcea; profesor
îndrumător: BUTUC ELIDA VERONICA
Mențiune: PĂDURARU CONSTANTIN BOGDAN de la Școala Gimnazială
„Gheorghe Nicolau” din Români; profesor
îndrumător: BÂRZU ALINA-DUMITRIȚA
Mențiune: MATEI IOANA ANTONIA
de la Școala Gimnazială „Sfânta Treime” din
București; profesori îndrumători: BOJAN
ALINA și PODIȘCĂ NICOLETA

CATEGORIA 11-14 ANI
Premiul Special: TEODOR MARIA
MIRICIOIU de la Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” din Pitești; profesor
îndrumător: MARICA ELENA
Premiul I: GRIGORE MARIA DENISA
de la Liceul de Arte Plastice „Nicolae Tonitza” din București; profesor îndrumător:
SPÎNU EUSEBIO
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Premiul II: MARICA ANDREEA de la
Școala Gimnazială „Armand Călinescu” Nr.
5 din Curtea de Argeș; profesor îndrumător:
MARICA ELENA
Premiul III: MOKRECH SARA de la
Școala Gimnazială de Arte „Iosif Sava” din
București; profesori îndrumători: DĂSCĂLESCU ELENA și MARIN MIHAELA
Mențiune: BELEGANTE ALECSIA de
la Școala Gimnazială de Arte „Iosif Sava”
din București; profesori îndrumători: DĂSCĂLESCU ELENA și MARIN MIHAELA
Mențiune: IRIMIA ALEXANDRA-MARIA de la Liceul de Arte Plastice „Nicolae Tonitza” din București; profesor
îndrumător: KISS EMILIA
Mențiune: ȘERBAN MARIA-ȘTEFANIA de la Școala Gimnazială Nr. 1 „Gheorghe Crăciun” din Zărnești; profesor
îndrumător: COLEA GABRIEL
Mențiune: DRAGOMIRESCU TEODORA ELENA de la Școala Gimnazială
„Remus Opreanu” Nr. 7 din Constanța; profesor îndrumător: JIJI GEORGIANA MĂDĂLINA
Mențiune: JIJIE BIANCA ELENA de la
Școala Gimnazială Nr. 11 din Botoșani; profesor îndrumător: GAVRIL ALINA SIMONA
Mențiune: PĂUN OCTAVIAN de la Colegiul Național „Octavian Băncilă” din Iași;
profesor îndrumător: TUDOR DOINA
Mențiune: FRAILICH ANDREEA IOANA de la Școala Gimnazială de Artă „Victor
Karpis” din Giurgiu; profesor îndrumător:
MOSOR VLAD IONUȚ
Mențiune: CĂȚOIU MARIA de la Școala
Gimnazială „Fănuș Neagu” din Brăila; profesori îndrumători: CHIȚU ALINA MĂDĂLINA și MILITARU MĂDĂLINA
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Mențiune: SCOARȚĂ SEBASTIAN de
la Școala Gimnazială Nr. 280 din București;
profesor îndrumător: FILIP VIOLETA
Mențiune colectivă: COMAN IOANA
ALINA, TOROK-ȘTERFENITU MARIA, MURARIU MARIA CARMEN de
la Școala Gimnazială Nr. 190 din București;
profesor îndrumător: TĂNASE FLORICA

Categoria 15-18 ani
Premiul Special: RUDEI ALIN de la Liceul de Artă „Ștefan Luchian” din Botoșani;
profesor îndrumător: DOLHESCU GENOVEVA
Premiul I: HRIȚCU ANDREEA de la Liceul de Artă „Ștefan Luchian” din Botoșani;
profesor îndrumător: DOLHESCU GENOVEVA
Premiul II: GAVRIL MIHAELA de la
Liceul de Artă „Ștefan Luchian” din Botoșani; profesor îndrumător: DOLHESCU
GENOVEVA
Premiul III: DAN MARIA ALEXIA de
la Liceul de Arte Plastice „Nicolae Tonitza”
din București; profesor îndrumător: NEDELEA CRISTINA
Mențiune: BURAGA COSMINA de la
Liceul de Artă „Ștefan Luchian” din Botoșani; profesor îndrumător: DOLHESCU
GENOVEVA
Mențiune: MOISE ALEXIA-ELENA de
la Liceul de Arte Plastice „Nicolae Tonitza”
din București; profesor îndrumător: KISS
EMILIA

Mențiune: CIUCU ANA ILINCA de la
Liceul de Arte Plastice „Nicolae Tonitza”
din București; profesor îndrumător: MOȘTEANU DESPINA
Mențiune: APOTROSOAEI DARIA
TEODORA de la Liceul de Artă „Ștefan Luchian” din Botoșani; profesor îndrumător:
STRUGARIU ADINA
Mențiune: ONOFREI RICHARD de
la Liceul de Artă „Ștefan Luchian” din Botoșani; profesor îndrumător: DOLHESCU
GENOVEVA
Mențiune: ILIE ALEXANDRU de la Liceul de Arte Plastice „Nicolae Tonitza” din
București; profesor îndrumător: SPÎNU
EUSEBIU
Mențiune: CHIȚU ANA-MARIA de la
Colegiul Național „Matei Basarab” din București; profesor îndrumător: HERĂSCU
DELIA
Mențiune: BIZĂU GIULIA TALIDA de
la Colegiul Național de Arte „Regina Maria”
din Constanța; profesor îndrumător: LUȚAI MIHAELA
Mențiune: TĂNASE IOANA SIMONA
de la Colegiul Național de Arte „Regina Maria” din Constanța; profesor îndrumător:
LUȚAI MIHAELA
Mențiune: FRAILICH MARIA IULIANA de la Liceul de Arte Plastice „Nicolae
Tonitza” din București;
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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.C., 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 învățământ artistic și sportiv
Concursul a fost structurat pe trei categorii de vârstă: 7-10 ani, 11-14 ani și 15-18 ani
pentru trei genuri literare: proză, poezie și cronică-reportaj sportiv. Comisia de jurizare
a stabilit un standard de calitate, respectiv nota 8, care a fost respectat în vederea
obținerii premiilor. De asemenea, s-a stabilit decernarea premiilor I, II și III, pentru
fiecare gen literar și categorie de vârstă, mențiuniile fiind excluse și s-a păstrat Premiul
special acordat unui sportiv legitimat. 24 de lucrări s-au încadrat în standardul stabilit
CÂND:
Concurs național organizat anual. Jurizarea a avut loc în perioada 9-13 noiembrie 2020
UNDE:
Online. Lucrările au fost transmise în format online, pe email. Câștigătorii au fost
anunțați online, iar premiile au fost transmise către aceștia prin curier
REZULTATE:
Lucrările înscrise în concurs au provenit din 12 județe din unități din învățământul
preuniversitar – grădinițe, școli primare şi gimnaziale, licee şi colegii
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CONCURSUL NAȚIONAL DE LITERATURĂ
ȘI JURNALISM SPORTIV
„UN CONDEI NUMIT FAIR-PLAY”
Cea de-a XX-a ediție a concursului național
de literatură și jurnalism sportiv „Un Condei numit Fair-Play” s-a derulat în acest an
ținând cont de situația epidemiologică determinată de răspândirea virusului SARSCov-2. Concursul organizat de Comitetul
Olimpic și Sportiv Român (C.O.S.R.) prin
Academia Olimpică Română (A.O.R.), în
parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării (M.E.C.) și cu sprijinul Solidarității
Olimpice (departament din cadrul Comitetului Internațional Olimpic) a avut un nou
protocol de organizare și desfășurare. Astfel, informarea elevilor s-a realizat în scris
prin intermediul Inspectoratelor Școlare
Județene / Inspectoratul Școlar al Municipiului București și online pe paginile web
ale C.O.S.R. și A.O.R, precum și pe paginile
de Facebook ale C.O.S.R. și A.O.R.. Lucrările au fost transmise în format online, pe
email. Jurizarea a avut loc în perioada 9-13
noiembrie 2020. Câștigătorii au fost anunțați online, iar premiile au fost transmise
către aceștia prin curier.

cronică-reportaj sportiv. Lucrările înscrise
în concurs au provenit din 12 județe (Arad,
Argeș, Bacău, Bistrița Năsăud, Botoșani,
Cluj, Covasna, Dolj, Maramureș, Mureș, Timiș) și Municipiul București.
În urma jurizării, 24 de lucrări s-au
încadrat în standardul stabilit:

SECȚIUNEA PROZĂ,
CATEGORIA 7-10 ANI
Premiul I: POP AIANA MARIA de la
Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” din
Târgu Mureș; profesor îndrumător: MORARIU CRINA CLAUDIA
Premiul II: VINTILĂ ERICK de la
Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” din
Târgu Mureș; profesor îndrumător: MORARIU CODRUȚ GABRIEL
Premiul III: RUȚA MAZEI SOPHIA de
la Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” din
Târgu Mureș; profesor îndrumător: MORARIU CODRUȚ GABRIEL

Premianții au fost desemnați de un juriu format din 3 specialiști, respectiv:
Mina-Maria Rusu – inspector general de
limba și literatura română și limbi neoelene,
Alexandra Mocanu – profesor de limba și literatura română la Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza” din Alexandria și Sorin
Rusu – jurnalist sportiv la TV Digi. Comisia
de jurizare a stabilit un standard de calitate,
respectiv nota 8, care a fost respectat în vederea obținerii premiilor. De asemenea, s-a
stabilit decernarea premiilor I, II și III, pentru fiecare gen literar și categorie de vârstă,
mențiuniile fiind excluse și s-a păstrat Premiul special acordat unui sportiv legitimat.

Premiul I: ALUPOAEI BEATRICE-GEORGIANA de la Colegiul Național
„Mihai Eminescu” din Botoșani; profesor
îndrumător: EPURIAN PAULA-DANIELA

Concursul a fost structurat pe trei categorii de vârstă: 7-10 ani, 11-14 ani și 15-18 ani
pentru trei genuri literare: proză, poezie și

Premiul III: MIHĂILESCU TEODORA
ALEXANDRA DIANA de la Școala Gimnazială „Sfântul Dumitru” din Craiova; profesor îndrumător: DOJAN STELA
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SECȚIUNEA PROZĂ,
CATEGORIA 11-14 ANI

Premiul II: RUSU RAISA MARIA de la
Școala Gimnazială „Dimitrie Cantemir” din
Baia Mare; profesor îndrumător: GHERGHEL NATALIA
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SECȚIUNEA PROZĂ,
CATEGORIA 15-18 ANI
Premiul I: ZYBACZYNSKI KARINA de
la Colegiul Național „Gheorghe Șincai” din
București; profesor îndrumător: SOTIRIU
DOINA ELENA
Premiul II: OISTRIC OLIVIA-ANDREEA de la Liceul „Dimitrie Cantemir”
din Darabani; profesor îndrumător: AIONESA IONELA
Premiul Special acordat unui sportiv
legitimat: JUGUREANU IOANA-IRIS
de la Colegiul Național „Emil Racoviță”;
profesor îndrumător: BĂRBUȚ RAMONA
BRÎNDUȘA
Premiul III: HENGELMAN CARLA
de la Colegiul Național „Constantin Diaconovici Loga” din Timișoara; profesor
îndrumător: SAMFIRESCU ISABELA

SECȚIUNEA POEZIE,
CATEGORIA 7-10 ANI
Premiul I: MARIAN IOANA MARIA de
la Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” din
Târgu Mureș; profesor îndrumător: MORARIU CODRUȚ GABRIEL
Premiul II: TOMA DENIS ȘTEFAN de
la Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” din
Târgu Mureș; profesor îndrumător: MORARIU CODRUȚ GABRIEL
Premiul III: BERKI IOANA MARIA de
la Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” din
Târgu Mureș; profesor îndrumător: MORARIU CODRUȚ GABRIEL

SECȚIUNEA POEZIE,
CATEGORIA 11-14 ANI
Premiul I: MOLDOVAN MIHAI-ANDREI de la Școala Gimnazială Nr. 1 din Bistrița; profesor îndrumător: TODEA MONIA
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Premiul
II:
CISMARU
THEODOR-ALEXE de la Colegiul Național
„Frații Buzești” din Craiova; profesori
îndrumători: CISMARU CRINA MARIA și
MIRICĂ IONUȚ DANIEL

SECȚIUNEA
CRONICĂ-REPORTAJ
SPORTIV,
CATEGORIA 11-14 ANI

Premiul III: MOLDOVAN ALEXANDRA-ANA de la Școala Gimnazială Nr. 1
din Bistrița; profesor îndrumător: BURJE
CARMEN DIANA

Premiul I: STOICA IULIA ELENA de
la Școala Gimnazială Nr. 80 din București;
profesor îndrumător: RONȚESCU ECATERINA

SECȚIUNEA POEZIE,
CATEGORIA 15-18 ANI

Premiul II: POPICA TEODOR de la
Școala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” din
Întorsura Buzăului; profesor îndrumător:
POPICA MIHAELA

Premiul I: TODIRIȘCĂ PATRICIA-ANDREEA de la Colegiul Național
„A. T. Laurian” din Botoșani; profesori
îndrumători: DULGHERIU CARMEN și
ALECSA ELENA
Premiul II: DAVID KARINA de la Colegiul Național „Constantin Diaconovici
Loga” din Timișoara; profesor îndrumător:
SAMFIRESCU ISABELA

SECȚIUNEA
CRONICĂ-REPORTAJ
SPORTIV,
CATEGORIA 7-10 ANI
Premiul I: DOVLEAC MIRUNA IOANA de la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” din Pitești; profesor îndrumător:
IONESCU CARMEN

Premiul III: BĂDESCU DARIA-IOANA de la Școala Gimnazială Nr. 19 „Avram
Iancu” din Timișoara; profesor îndrumător:
SCHINTEIE VALERICA
SECȚIUNEA CRONICĂ-REPORTAJ
SPORTIV, CATEGORIA 15-18 ANI
Premiul I: BRATU DAVID-ANDREI
de la Colegiul Național „Emil Racoviță” din
București; profesor îndrumător: BĂRBUȚ
RAMONA BRÎNDUȘA
Premiul II: DABIJA ISABELA de la Colegiul Tehnic de Comunicații „N. V. Karpen”
din Bacău; profesor îndrumător: CIORCILĂ
CAMELIA
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LUCRĂRI LAUREATE LA FAZA NAȚIONALĂ
„UN CONDEI NUMIT FAIR-PLAY”
POEZIE
CATEGORIA 7-10 ani - PREMIUL I
Elev: Marian Ioana Maria
Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu”,
Târgu Mureș
Profesor îndrumător:
Morariu Codruț Gabriel

DE... VIS

POEZIE
Categoria 7-10 ani - PREMIUL II
Elev: Toma Denis Ștefan
Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu”,
Târgu Mureș
Profesor îndrumător:
Morariu Codruț Gabriel

PARTIDA DE ȘAH

Zori de zi. Un gând frământ:
,,Trebuie să-mi iau avânt!
Să mă-nalț spre cer deschis!”
Astăzi am ceva DE ZIS...

Pe o tablă cu pătrate
Regii cu-ale lor armate,
Strategia plănuiesc
Luptă aprigă pornesc.

Miezul zilei. Gândul vine:
,,Să mă-ndrept spre înălțime!
Știu că pot ajunge sus !”
Astăzi am ceva DE SPUS...

Infanteria intră-n luptă
Scuturile nu-i ajută
Călăreții-n goana lor
Le oferă ajutor.

Seară. Gândul se-ntețește:
,,Un campion se străduiește!
M-antrenez la infinit ! ”
Astăzi am DE GLĂSUIT...

Și regina se pornește
Protejată-i de-un nebun
Dar nimic nu o oprește
Să distrugă negrul turn.

Noaptea. Gândul este vis:
,,Acum știu ce-ai spus, ce-ai zis...
Ca să pot fi împlinit
Pe o stea voi fi ROSTIT ! ”

Stând regina la paradă
E surprinsă de-o rocadă
Regele este blocat...
Și se-ncheie cu Șah-mat.

Visul meu rămâne treaz:
,,Decât ieri, mai bun sunt azi!”
Avântat, săltat, trudit,
Glăsuit, zis, spus, rostit.
- Gând șoptit și vis deplin,
Ce pot și eu să devin?
-Hai, că nu-i greu de prezis:
,,Poți s-ajungi CAMPION… DE VIS !”

POEZIE
Categoria 7-10 ani – PREMIUL III
Elev: Berki Ioana Maria
Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu”,
Târgu Mureș
Profesor îndrumător:
Morariu Codruț Gabriel

LACRIMI DE ÎNVINGĂTOR
Una - două eu ajung la Lună,
Îndur antrenamentul cel mai greu...
Cumva, prin sport, mă împlinesc și eu:
Simt lacrimi de învingător, mereu.
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E apa ce mă-ndeamnă, negreșit,
Să-nfrunt tot greul, pân la infinit.
Și valuri ca să fac, prin timpul meu,
Șterg lacrimi de învingător, mereu.
Nu mai contează, multe-am învățat.
Pe podium, când ajung, sunt relaxat.
Curajul, știu că a învins mereu.
Curg lacrimi de învingător, din greu.
POEZIE
Categoria 11-14 ani – PREMIUL I
Elev: Moldovan Mihai-Andrei
Școala Gimnazială Nr. 1, Bistrița
Profesor îndrumător: Todea Monia

MAREA LUPTĂ
Rătăcesc într-o sferă
privind curajul scurgându-se,
trecând dintr-o arteră în alta
și părăsindu-mi corpul.

Sângele de campion
mi-a curs mereu în venă.
Gândurile se lovesc unele de altele
provocând scântei.
Flacăra olimpică răsare!
Pleoapele mi se suprapun
iar privirea mi-e încețoșată.
Corpul îmi echilibrează
bătăile necontrolate ale inimii.
Am o stare confuză de slăbiciune,
Spiritul olimpic mă-nconjoară.
Îl simt în adâncul alveolelor.
Mă-ndeamnă să sper
la libertatea supremă.
Mă-ndeamnă să râvnesc
Ca să câștig Marea Luptă.
Lupta cu mine însumi.

MATEL ADRIAN – IONUȚ
Mențiune, Categoria 6-10 ani
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POEZIE
Categoria 11-14 ani – PREMIUL II
Elev: Cismaru Theodor-Alexe
Colegiul Național „Frații Buzești”, Craiova
Profesori îndrumători:
Cismaru Crina Maria și Mirică Ionuț Daniel

ÎMPREUNĂ PE URME DE VIS...
Mereu am avut un Vis:
Se făcea că Lumea
era clipa, ce-i drept, măruntă...
Ce să-i fac?
Un destin nu caută minuta
în piept de kata într-un luptător!
Când eram mic, secunda
lacomă pândea dorința;
Prinsă-n cordon, lacrima
își purta aievea neputința.
Azi, privesc albul Vis, inspir, respir: Oss!
Odată , într-un tablou de primăvară,
Visul a venit din nou:
Se făcea că pasul
săruta urma unui căprior,
poate, o urmă de zeu, de străbun din alte
zări ...
Și-am simțit
cum
aripi mi-au crescut ușor,
piciorul s-a-mplântat Pământ:
„O, Mamă din Olimp,
sunt rădăcină de Lut!”
Ca un cocor m-am ridicat –
în oase, curgea seu –
și-am sfărâmat, în kata, până și-amintirea
nevralgică-n zbor
și mă luptam cu Frica de timp, de furie,
de…
și-am înțeles c-am fost trimis
Și sunt
Să tot lupt cu răzbunarea unei Lumi
să cânt întruna pe Pământ:
„Oss!
Spirit mi-e leagăn; armonia, trup.
Vă mulțumesc că m-ați crescut,
40

curat ca un cocor
la masa unor cavaleri!”
Cuvintele ieșeau din gura mea rotit,
Smulgeau tornadă de întrebări
Și-am ridicat o mână implorând Eter:
„Cum ați putea oare privi
În Jos,
de pe Muntele Olimp, o lume fără de Onoare,
fară Cuvânt,
căci lauri s-ar topi din Cer,
Măslini s-ar prăbuși din rădăcini?
Nu vă e teamă, sfinți Părinți,
În Mine,
prin kata, voi ați sădit o floare –
Onoare și Cuvânt –
și sunt, cu Zeul vostru, pe Pământ!
Nimic nu moare...
Sunt flacără în gând, mișcări și sărbătoare,
căci simt
ambrozia ungând dureri de muguri într-un
Pom!”
Iubite critic,
fă-ți clipa Timp de cavaler
Cocor
Și-mpreună pe urme de vis o luăm!
POEZIE
Categoria 11-14 ani – PREMIUL III
Elevă: Moldovan Alexandra-Ana
Școala Gimnazială Nr. 1, Bistrița
Profesor îndrumător: Burje Carmen Diana

LA MARGINEA VISĂRII
Zbor către abisul pierdut,
printre tainele sportului.
Călătoresc între lumi.
Tranziții ale timpului,
ale vieții, ale visurilor.
Plutesc pe o aripă de zeu,
spre vârful muntelui Olimp.
Torța olimpică veghează campionii,
respirând curaj, armonie.
Scântei zboară în juru-mi
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DRAGOMIRESCU TEODORA ELENA
Mențiune, Categoria 11-14 ani
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lăsând cenușa să se-mprăștie
în galaxie.
Zăresc capătul orizontului
și mă cutremur.
Aripile se-apleacă în jos
Și cad... mă ridic... merg mai departe.
Am ajuns la marginea visării.
POEZIE
Categoria 15-18 ani – PREMIUL I
Elevă: Todirișcă Patricia-Andreea
Colegiul Național „A. T. Laurian”, Botoșani
Profesori îndrumători:
Dulgheriu Carmen și Alecsa Elena

ALIENAREA…
Respiră, respiră, respiră…
Exaltări din rădăcină,
Expresive gesturi de mândrie
Țara tresaltă de pură bucurie.

Sute de kilometri cutreierați
Pași nesiguri, greu înaintați.
Angoase răsună din umbră,
Dar tu nu, respiră și luptă!
Lacrimi în neștire vărsate
Pe umeri ce nu dau dreptate.
Ore de muncă, epuizare totală,
Dar tu nu, respiră și răscoală!
Dor de casă, de timp și de iubire,
Sportul te cheamă în colivie.
Suferi, trăiești și sporadic speri
Efortul să fie câștigul de ieri…
Alienare, intensă stare nocivă…
Ce ești tu pentru viața sportivă?
O consecință? Un regret?
O constantă fără zâmbet…

MOISE ALEXIA-ELENA
Mențiune, Categoria 15-18 ani
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POEZIE
Categoria 15-18 ani – PREMIUL II
Elevă: David Karina
Colegiul Național „Constantin Diaconovici
Loga”, Timișoara
Profesor îndrumător: Samfirescu Isabela

PUNCTUL CÂȘTIGĂTOR
Strigăte de încurajare și de asemenea critici
			
asurzitoare,
Se aud puternic în depărtare,
Însă, ele, cele de pe terenul sălbatic și
				
nemilos,
Nu aud nici un cuvânt ce spectatorii pe
			
gură l-au scos.
Ele aud doar propiul puls, bătăile continue
				
ale inimii,
Țipând când un punct este adus precum
				
copiii,
Încetul cu încetul ea vede cum victoria se
				
înfiripă,
Savurând bucuria și urările calde ale
		
colegelor de echipă.
O îmbrățișare caldă o surprinde din spate,
Pe cea ce tocmai a adus punctul câștigător,
			
pe neașteptate,
Un râs îi umple urechile asurzitor,
În timp ce vede cum celelalte colege
se îndreaptă spre ea nerăbdător.
Antrenorul aruncă un zâmbet discret către
				
fetele sale,
În timp ce echipa adversă se uită cu jale,
La cele care sărbătoresc și se strâng în
				
brațe,
Fără a avea pe față măcar o urmă de
				
tristețe.
Nimeni nu a zis că e ușor sau că va fi o
			
călătorie perfectă,
Însă deși finalul îi dă starea cea mai
				
plăcută,
Drumul până la succes este cel care o
				
definește,
Și cel de care cu nostalgie își amintește.

PROZĂ
Categoria 7-10 ani – PREMIUL I
Elevă: POP AIANA MARIA
Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu”,
Târgu Mureș
Profesor îndrumător:
Morariu Crina Claudia

DRUMUL SPRE GLORIE
Îl cunosc pe învățătorul meu de patru ani.
Or fi mulți? Or fi puțini?
În acest timp, am reușit să văd că pe el toți
copiii îl iubesc datorită bunătății pe care
o arată tuturor. Are ochii blânzi, un suflet
mare, bun, sensibil, în care ține amintirile și
dragostea față de toată lumea.
După ce ne hrănește imaginația, în pauze
hrănește porumbeii la fereastra clasei noastre. Am început să îi hrănim și noi, înconjurându-i cu iubire. Ei ne mulțumesc, cântându-ne triluri pentru relaxare, după munca
noastră zilnică.
Împreună avem grijă și de alte păsări ce au
poposit în grădina școlii noastre: vrăbiuțe,
mierle, guguștiuci, turturele, pițigoi, ciocănitori, codobaturi, lăstuni. Spectacolul lor
debutează, interpretând partituri minunate, care îndepărtează iarna aducând primăvara în sufletele celor ce le ascultă.
Iubește păsările, le iubim și noi, pentru că
ne-a învățat să iubim și să respectăm natura, vietățile și oamenii.
În timpul liber, învățătorul meu se ocupă și
de elevii care doresc să facă sport. A pregătit
sportivi foarte talentați, alături de care a
obținut mereu rezultate valoroase, devenind
în câteva rânduri campioni naționali.
Sportivilor cu care a lucrat, le-a deschis ochii
sufletului să înțeleagă Campionul din ei.
Copiilor le-a fost hărăzit să trăiască în vremea
în care se făurește istoria. Energia le este dată
să țâșnească, asemenea unui vulcan, ca să-și
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croiască drum nou, spre împlinirea aspirațiilor. În pieptul lor, entuziasmul clocotește și
spumegă, avântul vâjâie și se zbate, în mintea
lor se nasc și se frământă visuri și idealuri.

acompaniat la chitară, spectacol care îi emoționează până la lacrimi pe părinții noștri. Îmbrăcați în frumoasele straie populare, creăm
împreună o atmosferă de poveste.

Ochii lor ageri zăresc, în pragul viitorului,
deschizându-se, îmbietor, două drumuri.
Unul orizontal, comod. Altul, vertical, ca o
scară ridicată spre înălțimi, îngust, pietros,
spinos, plin de obstacole, pierzându-se într-un azur visat de cer: drumul spre glorie.
Pe tăblița ce îți indică drumul vertical, poți
citi: ,,Prin credință și stăruință, spre biruință!”. Dacă pornești pe acest drum, numai
după sforțări intense și perseverență maximă vei ajunge la ținta finală.

Indiferent ce materie avem, domnul învățător ne predă la fel de pasionat. Ne răspunde
calm la orice întrebare. Dacă nu am înțeles
ceva, ne explică din nou, cu drag și răbdare.
Simțim că ne iubește pe fiecare dintre noi,
sfătuindu-ne cum să ne comportăm la școală, acasă și în societate.

Ascultându-ți cu atenție tic-tac-urile inimii,
vei auzi chemarea stăruitoare a înălțimilor.
Conștientizând freamătul dorințelor mărețe
și clocotul tinereții, impulsionat de energia
debordantă a vârstei, vei porni vitejește,
însetat de împlinire, pe drumul spre glorie. Visul tău fermecat nu se sfârșește decât îmbrăcat în lumină și bucurie, atingând
înălțimile azurului ceresc.
La școală, el este îngerul nostru păzitor. Ne
pregătește pentru viață, îndemnându-ne să
facem doar fapte bune. Învățătorul meu dorește ca fiecare copil să se realizeze în viață.
Asemenea domnului Trandafir de odinioară, și învățătorul meu este atașat de elevii
săi. Datorită lui am învățat despre adevăr,
frumos, cinste și omenie, bunătate și speranță. Sunt lucruri pe care, dacă le urmăm
în viață putem fi fericiți.

Chiar dacă timpul aleargă cu repeziciune, învățătorul rămâne în sufletele foștilor
elevi, care îl vizitează ori de câte ori pot,
rememorând împreună minunatele întâmplări petrecute împreună. Îndemnurile primite ne ajută să ne continuăm drumul spre
împlinire...
Când vei urca peste stânci, prin spini și bolovani, gâfâind, asudând, ostenind, vei auzi
tot mai intens chemarea înălțimilor. Dincolo de strălucirea și zgomotele contemporaneității, tu poți alege să muncești în tăcere,
lăsând rezultatetele să vorbească pentru
tine, continuând astfel drumul pe care l-ai
ales, pe care ești destinat să îl împlinești.

Domnul învățător este o persoană caldă, are
mult umor, voce blândă, răbdare infinită cu
elevii săi, vede partea bună a fiecărei persoane... are atât de multe calități, câte stele
sunt pe cerul senin.

,,Bătăliile vieții” sunt câștigate de oamenii
care și-au format de timpuriu o mare putere de voință. Și aceasta se formează prin
exercițiu. Pentru dobândirea ei, nu e nevoie să realizezi fapte mărețe, ci este de ajuns
să împlinești bine faptele mici: să te ferești
de mânie, să îi respecți pe cei de lângă tine
și mediul înconjurător. Conștientizând că
imposibilul există doar în dicționarul ignoranților, ascute-ți voința hotărârilor mărețe, curăță moleșeala din suflet, îmbracă armura învingătorilor, pășind cu încredere pe
,,drumul spre glorie”

Pasionat de munca cu noi, ne încălzește inimile când cântă la chitară, învățându-ne
cântece melodioase, trezind în noi dragostea
pentru armonia sunetelor. Mereu sărbătorim
Nașterea lui Isus printr-un concert de colinde

Îl consider cel mai bun dascăl din lume,
punând suflet în tot ceea ce face. Mă consider
norocoasă că îl cunosc. Regret că vom mai petrece împreună doar un an școlar. Oare mă va
uita? Eu una, nu îl voi uita niciodată.
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RUDEI ALIN
Premiul Special, Categoria 15-18 ani

45

spirit olimpic

GRIGORE MARIA DENISA
Premiul I, Categoria 11-14 ani
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Mulțumesc mult, domnule Trandafir, pen
tru tot ceea ce faceți pentru noi !
PROZĂ
Categoria 7-10 ani – PREMIUL II
Elev: Vintilă Erick
Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu”,
Târgu Mureș
Profesor îndrumător:
Morariu Codruț Gabriel

PATINAJ PRINTRE CUVINTE
Într-o seară friguroasă de iarnă, după o zi
întreagă de joacă prin zăpadă, am intrat
în casa bunicilor. Geamurile odăii țesu
seră floricele, iar afară fusese așternută o
plapumă groasă de omăt.
În sobă, lemnele trozneau, flăcările dansau vioaie, iar focul ardea cu putere. Bunica pregătea ceaiul înmiresmat, iar bunicul
ne-a adunat în jurul sobei să își golească și
în acea seară din tolba cu amintiri. Mijea din
ochi, căutând parcă ceva îndepărtat... privea
liniștit către trecut... liniștea era tot mai intensă... doar câte un lemn îndrăznea să pocnească, făcându-l pe bunicul să tresară și să
pornească pe cărarea istorisirilor...
Era o zi geroasă de ianuarie, imediat după
Bobotează. Împreună cu doi vecini, cam de
aceeași vârstă, porniră spre râu, cu topoare
grele, să taie o copcă în gheața care cuprin
sese râul Mureș. Câteva ore de patinaj, însă,
erau pentru ei ca o cupă din nectarul zeilor,
încălzindu-le sufletele înghețate de gerul
năpraznic. După ce s-au prins în jocul lor
copilăresc, obosiți fiind, și-au amintit de ce
veniseră la râul de oglindă... Ajunși la întinderea strălucitoare, începură să lovească gheața groasă din care săreau prin aer
săgeți, mușcându-i de obraji ca niște albine
furioase. Frigul groaznic făcea ca orice lucru
banal să dureze o eternitate.
După câteva ore reușiseră să desprindă o
bucată imensă de gheață, de mărimea unei
căruțe și să o elibereze pe albia de sub în-

tinderea sticloasă. Râul curgea domol sub
picioarele lor, iar apa o simțeau adâncă.
Aruncară o plasă și ancora de salcie groasă,
care se apleca peste râu ca și cum ar fi vrut
să-i acopere și pe pescarii înghețati de frig.
Îl căutau cu toții... unii se lăudau că îl văzu
seră... i se spunea Mustăciosul. Era uriaș și
trona peste bulboane, fiind regele neîncoronat al apelor.
Nimeni nu reușise să îl prindă... legenda
lui era rostită de două decenii, încât unii
ajunseseră să se întrebe dacă era real.
După o oră de așteptare în liniștea netulburată a întinderii de oglindă, au ridicat plasa. Era tot mai grea... ceva se zbătea în ea...
în copcă se ivi un cap uriaș cât roata carului. Mustățile lungi, negre și groase păreau
brațele unui bărbat.
Muți de uimire, înmărmuriți de dezvăluirea
realității, pescarii au uitat pentru câteva
clipe să mai tragă de plasă. Mustăciosul a
simțit momentul prielnic să se elibereze din
strânsoare, lansându-se spre adâncuri. Nu
a uitat să lovească puternic apa cu coada-i
imensă, stropindu-i pe pescarii înmărmuriți
spre a-i trezi la realitate.
Chiar dacă se convinseseră că legenda era
vie, din acea clipă nimeni nu l-a mai zărit.
A rămas etern în amintirile pescarilor, erou
viu al poveștilor spuse la gura sobei...
— Mă mai auzi, nepoate?
PROZĂ
Categoria 7-10 ani – PREMIUL III
Elevă: Ruța Mazei Sophia
Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu”,
Târgu Mureș
Profesor îndrumător:
Morariu Codruț Gabriel

PRIETENIA
Iarna și-a întins covorul de zăpadă în sa
tul bunicilor mei. E timpul să ne bucurăm
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de binefacerile ei. De mult timp nu am mai
simțit atâta fericire.
Aceeași bucurie o simțeau toți copiii satului.
Bucuria lor era și fericirea bunicilor, în ochii
cărora jucau amintirile copilăriei de odini
oară.
După atâta hârjoneală prin omăt, s-a lăsat și
întunericul pe ulițe, aducând cu el și nostalgii, și poveștile istorisite la gura sobei. Bu
nicul e împăratul istorisirilor. Când poves
tește el, lumi noi se deschid în fața ochilor
mei, văzându-le aievea. Și bunicul își depănă o nouă poveste...
Se făcea că un animal din inima pădurii se
plimba pe cărări neumblate de picior de
om. Pornise în călătorie, căutând să își învingă timiditatea. Era Prințesa, priceputa
cântăreață a codrilor.
Din cealaltă direcție se apropia Sophia, o
fetiță ce rătăcise drumul. Acum, puțin speriată, încerca să găsească o cale de întoarcere.
Auzind un glas fermecător, se îndreptă să
vadă ce ființă măiastră intonează asemenea
melodii atrăgătoare.
Privirile li se întâlniră. Ca printr-o vrajă, Sophia nu a mai simțit teamă, iar Prințesa uită
de timiditate. Deja știau că se pot sprijini
una pe cealaltă. Cântecul în duet devenise
mai melodios... era ca și cum o orchestră
a codrului își intona simfonia sub cupola
imensă a cerului.
Cele două amice și-au povestit câte în lună
și în stele... că doar la asta se pricep fetele
cel mai bine... Sophia se antrena la atletism,
Prințesa la aruncarea greutății. Pentru că se
apropia seara și nu dorea ca părinții să se
îngrijoreze, Sophia o rugă pe Prințesa să îi
arate calea de întoarcere. Aceasta o însoți,
presărându-i calea cu pietricele albe.
Prietenia ce s-a înfiripat în acea clipă a
rezistat multă vreme. Nu mai puteau sta ne
despărțite. Locuitorii satului le zăreau ade48

sea străbătând cărările pădurii, auzindu-le
concertele melodioase, acompaniate de
corul păsărilor, în toiul antrenamentelor...
hehei, parcă simțim și noi apropierea
primăverii... Nu-i așa, somnoroșilor?
Unul dintre cântecele lor, rostea melodios
versurile legăturii create între ele:
,,Ori de-i Crăciun, fie de-i Paște,
Un prieten bun la nevoie se cunoaște” .
PROZĂ
Categoria 11-14 ani – PREMIUL I
Elevă: Alupoaei Beatrice-Georgiana
Colegiul Național „Mihai Eminescu”,
Botoșani
Profesor îndrumător:
Epurian Paula-Daniela

POVESTEA UNEI GIMNASTE
Mulți susțin că gimnastica este un sport de
coordonare a corpului, de susținere a echilibrului și de atenție, ceea ce nu se poate nega,
dar în același timp este și un joc al profunzimii, al adâncimii sentimentelor, al conștiinței. Ar putea fi numit echilibrul dintre corp,
minte și spirit. Ele se contopesc formând un
întreg, iar acest întreg este esențial pentru
un exercițiu executat excepțional. Pentru ca
gimnastica să atingă cote maxime, e nevoie
de perseverență, de dedicare, dar, în special, de pasiune. Poate că ar părea că e un
sport al mișcării, un clișeu care le definește
pe toate, dar, de fapt, este un sport al interiorului. O siluetă fără suflet e ca un ocean
fără apă și ca în dans, sufletul și încrederea
sunt două dintre ingredientele principale,
de fapt, sunt chiar ingredientele secrete.
Acesta este F.A.G. (Federal Academic Gymnastics), una dintre cele mai bune școli de
gimnastică din întreaga lume. Se spune că
toți cei care intră pe această ușă, vor ieși
complet diferiți, vor ieși oameni, în adevăratul sens al cuvântului. Nu vor fi oameni care au învățat să supraviețuiască
lumii, ci vor fi oameni care au învățat, mai
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întâi de toate, să trăiască. Iar aceasta este
domnișoara Meriss, antrenoarea echipei
de gimnastică. La prima vedere ar părea o
persoană rece, riguroasă, poate chiar înfricoșătoare (primul gând care ți-ar trece prin
minte ar fi să nu devină antrenoarea ta),
dar, de fapt, statura ei dreaptă de gimnastă,
corpul ei care ascunde o hartă a unei foste
vieți pline de încercări, de eșuări, de reușite
și demnitatea câștigată în anii săi de muncă, au îndreptat-o spre astfel de aparențe.
Odată ce ajungi să o cunoști, vei vrea să-ți
petreci tot timpul alături de ea. E o fire prietenoasă, iubitoare ca o mamă, grijulie, cu
un simț al umorului bine dezvoltat și cu o
experiență în arta sportului bine definită.
Are toate calitățile prin care să poată fi privită drept un bun model pentru următorii
gimnaști, drept o antrenoare cu mult tact,
disciplină și, să nu uităm, pasiune. Cu toate
acestea, este una dintre cele mai severe. Împreună cu gustul de voioșie și de libertate pe
care îl transferă copiilor pentru gimnastică,
reușește să le trimită și garanția câștigării
scopului propus prin perseverență și prin
voință.
Pe ușa institutului tocmai ce intră, în grabă, Allyson Christa. Ea e una dintre cele mai
bune gimnaste ale domnișoarei Meriss. Învață la acest institut de peste șapte ani și în
toți acești ani și-a dovedit abilitățile care o
vor intitula, cu siguranță, mai târziu drept o
gimnastă profesionistă: concentrare și distributivitatea atenției, nivelul de aspirație
ridicat, rezistență la stres, la monotonie și
la frustrare. Pasiunea cu care își realizează
mișcările se poate simți din depărtare, tenacitatea sa ar putea fi uneori de invidiat,
dar atitudinea sa denotă respect, înțelegere și afecțiune. Nu trebuie să spui nici un
cuvânt pentru că ea știe deja ce se ascunde
în interiorul tău, parcă ar fi un magnet de
sentimente. Simte durerea echipei și o vindecă, simte dorința și ajută la îndeplinirea
scopului fiecăruia, iar modul în care îi ascultă pe toți, e calitatea prin care Allyson este
definită.
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Ajunsă în sala de antrenament, le zâmbește
colegilor ușor, ridicându-și ambele colțuri
ale gurii și lăsându-și puțin la vedere dinții
albi ca neaua, după care începe să se încălzească. Face câteva întinderi, câteva rotiri
ale brațelor, ale coatelor și ale trunchiului și
câteva fandări laterale. Domnișoara Meriss
a intrat cu pași repezi, dar grațioși și s-a așezat în apropierea paralelelor inegale. Părul îi
era prins într-un coc neîngrijit (probabil s-a
grăbit, de obicei e eficientă în toate lucrurile pe care e nevoită să le îndeplinească),
stătea cu mâinile în șold, neautoritar și le
privea pe fiecare în parte, parcă pentru a se
asigura că sunt toate sănătoase și pregătite.
După ce le-a inspectat, le-a cerut să se așeze
pe bancă și să-și aștepte rândul la paralele.
Era primul an în care participau la Jocurile Olimpice. În sfârșit împliniseră vârsta de
16 ani și aveau permisiunea să concureze.
Allyson, Britney și Lucy au ajuns în finală
și, deși concurau una împotriva alteia și de
multe ori făceau chiar între ele concursuri
la antrenamente și își dădeau toată silința
pentru o interpretare perfectă, înainte de
toate, erau o echipă, iar echipa este și va fi
mereu sursa de inspirație și de curaj, barajul
împotriva neîncrederii și bagajul moralic.
Finala se apropia cu pași repezi, se putea
simți în aer, vântul mima aclamările mulțimii, ploaia executa eliberări grațioase din
nori, iar copacii stăteau inerți, uneori se mai
îndoiau ușor la adierea vântului, stresați de
mișcările de eliberare, de piruetele și de
cercurile interpretate de gimnastele institutului nostru. Cu toate că natura pare că s-a
infiltrat în Jocurile Olimpice ale gimnastelor drept susținător și drept atenționare la
trecerea timpului, atmosfera devenea din ce
în ce mai tensionată în sala de antrenamente. Ar fi posibil ca stresul să le fi măcinat pe
gimnaste pentru că păreau încordate și gânditoare. Cum o gimnastă era nevoită să fie
mereu cu un pas înaintea vieții și să o trăiască cu rezistență și cu curaj, antrenoarea nu
le-a permis prea mult timp să naufragieze
pe tărâmul viselor și le-a trezit la realitatea
cotidiană. Prima la paralele a fost Clara.
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Exercițiul ei era susținut de îndemnurile și
de recomandările domnișoarei Meriss.
— Picioarele întinse… Nu îndoi coatele…
Păstrează forță în brațe și exercit-o asupra
barei… Mai multă dexteritate… Menține debarcarea mai bine! Nu mișca picioarele, iar
distanța de bare să fie puțin mai mare.
Clara era una dintre cele mai bune gimnaste
ale institutului (ca mai toate, de altfel), dar
de când a venit a părut că împrăștie cu strălucire în mișcări toată pasiunea sa pentru
acest sport. Nu a reușit, din păcate, să se califice în ultima etapă a Jocurilor Olimpice. A
avut parte de o căzătură neapreciată de jurați, care a costat-o destul de mult. Spre binele ei, domnișoara Meriss a fost atentă să o
prindă, iar Clara nu s-a ales decât cu o mică
vânătaie pe brațul stâng, dar în rest fizicul ei
nu a avut de suferit. Când a reînceput exercițiul, se putea simți încordarea mușchilor
ei, iar flipul său a fost dezagreabil, mișcările
de eliberare erau realizate cu mâini tremurânde, aspecte ce au condus-o spre finalul
etapei precedente. Totuși, în continuare,
este considerată o sportivă de neînlocuit,
iar acest aspect nu poate fi negat. După ce
a mai lucrat puțin cu ea la aterizare și la eliberări, Lucy și-a primit rândul la paralele.
Nemulțumirea antrenoarei a fost pe măsura
rezultatului din etapa precedentă, iar dezamăgirea nu a încetat să apară.
— Nu cred că pot să fac asta! îi spune Britney lui Allyson la ureche și se mută pe locul
din stânga ei. Se simțea frica dobândită de
Britney după reacția domnișoarei Meriss la
cele două fete.
— Nu-ți face griji! Doar fă-o cu pasiune și
vei reuși! Ai încredere în mine! i-a șoptit
Allyson și i-a zâmbit stângaci.
— Allyson, urmezi! a strigat antrenoarea.
Allyson se ridică privind-o încurajator pe
Britney. Allyson și Britney se știu de la 5 ani.
Sunt prietene parcă dintr-o altă viață. Se cu-

nosc una pe alta ca în palmă. De mici, s-au
antrenat împreună. Erau de nedespărțit și
încă sunt. Ar părea uneori că sunt o singură
persoană, atât în gimnastică, cât și în viața
cotidiană. Dacă le-ai pune să realizeze împreună niște sărituri la sol sau niște salturi
multiple, răsuciri și flick-flack-uri la bârnă,
nu le-ai putea deosebi decât prin trăsăturile
fizice. Au o coordonare deosebită, iar exercițiul lor devine întotdeauna unul. Britney
se putea mândri cu părul ei blond care îi
cădea în valuri peste umerii perfect rotunjiți și pali, iar Allyson, cu părul ei colorat în
nuanțe mai deschise sau mai închise maronii. La antrenamente însă Allyson îl purta prins în coc, iar Britney, într-o coadă la
spate, aproape de creștetul capului. Allyson
se îndreptă spre bare, rotindu-și încet capul
și făcând câteva rotiri ale brațelor pe drum.
Domnișoara Meriss a privit-o cu ochi aprobatori, răspunzând-i la întrebarea nespusă
„Pot să încep?”
Allyson prinde bara cu precizie, execută
câteva cercuri corect realizate, continuă cu
vreo două mișcări de eliberare și cu piruete, la care antrenoarea îi strigă să piruiteze
imediat în mișcări de eliberare pentru a nu
pierde din timpul acordat pentru exercițiu.
Colegii ei o priveau neîncrezători la realitatea ce se desfășura în fața ochilor lor, la
pasiunea cu care mișcările ei prindeau viață, la ecoul din străfundurile sale ce devine
materializat. Deși Allyson a auzit-o pe Miss
Meriss și a acordat atenție precizărilor ei,
atenția nu i-a fost slăbită, iar visul în care
dăinuia în acel moment inima ei nu a fost
spulberat de cuvintele de recomandare.
După o săritură peste bara de jos, în care a
prins bara de sus cu o mică zdruncinătură și
care a împins-o spre un cerc rigid, pe când
se pregătea de o eliberare de pe bara de sus,
palmele nu i-au mai asigurat susținerea de
bară, iar corpul ei nepregătit încă de eliberare, a împins-o cu putere dincolo de bara
mică, izbindu-se ușor de aceasta și căzând
cu o bufnitură puternic perceptibilă lângă
saltea. Căzuse pe spate. Capul îi vâjâia, iar
corpul îi era inert. Își auzea parcă numele
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strigat, auzea pașii pe saltea ai colegilor și
respirația întretăiată a antrenoarei nepregătite s-o prindă. Dar nu înțegea nici ce se
întâmplă și nu reușea nici să deosebească
cuvintele. Se simțea înecată între valurile
mării. Privirea începea să i se încețoșeze
din ce în ce mai tare, iar furtuna din urechile ei, care îi făcea capul să vâjâie, se întețea
tot mai mult cu fiecare clipă. După câteva
secunde, simte o mângâiere ușoară. La început a crezut că e un înger, dar, de fapt, era
un înger întruchipat în corpul lui Britney.
Inima îi bubuia, parcă așteptând momentul
prielnic când să îi spargă pieptul, iar stomacul i s-a strâns. Toate simțurile i s-au stins
brusc, iar corpul ei a început să i se relaxeze,
în timp ce conștiința ei se adâncea într-un
abis adânc, până într-un final când ochii i
s-au închis, iar frica a absorbit-o.
Când s-a trezit, Allyson era întinsă pe un pat
de spital, își simțea oasele grele, iar câteva
secunde urechile au continuat să îi vâjâie la
fel ca înainte de leșin. Auzea glasuri, două
dintre ele îi erau cunoscute. Erau Britney
și domnișoara Meriss. Ceilalți au rămas în

sala de antrenamente, iar Claudio Ramez a
primit rolul de antrenor al echipei domnișoarei Meriss pentru acea zi. După multe insistențe din partea lui Britney, Miss Meriss
s-a lăsat convinsă și a primit-o și pe ea să
se îngrijească de starea lui Allyson. Retina
ei părea să se joace cu lumini și umbre, căci
ochii ei nu s-au putut focaliza pe un anumit
obiect timp de un minut. Lângă cele două,
avea să afle mai târziu era un medic. Era
destul de tânăr, i-ai fi dat în jur de 33 de
ani, cu pomeții ridicați, cu părul tuns periuță și cu ochi maronii închiși aproape negri.
O umbră de oboseală i-a trecut pe sub ochi
în conversația cu Meriss. Era înalt și avea
o osatură de invidiat. Mâinile îi stăteau ca
două prietene gata să îi sară mereu în ajutor, netremurânde, ba chiar cu o siguranță
desăvârșită în mișcări. Când Allyson a reușit să deslușească din nou sunetele și cuvintele, a auzit și spusele medicului:
— Gimnasta dumneavoastră este bine! A
avut un șoc la căzătură, iar asta i-a cauzat
leșinul, dar vă pot asigura că nu este nimic
grav! Radiografiile ne asigură că nu are

MURARIU MARIA CARMEN
Mențiune colectivă, Categoria 11-14 ani
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niciun os rupt, dar are o hernie de disc în
zona lombară a coloanei. Din această cauză, la impactul cu podeaua, fata nu s-a mișcat deloc, amorțind și dovedind slăbiciune
musculară. Hernia de disc se caracterizează printr-o degenerare a structurii și a formei discului intervertebral, comprimând
nervii sau măduva din interiorul canalului
vertebral. De cele mai multe ori, hernia de
disc nu necesită intervenție chirurgicală,
iar cazul lui Allyson este la fel de norocos.
Cu toate acestea, o vom reține în spital o
săptămână, după care va fi externată și va
putea reîncepe antrenamentele. Totuși, nu
suntem siguri dacă evoluția ei ca gimnastă
va avea un sfârșit plăcut pentru că suprasolicitarea și mișcările pe care e nevoită să
le exprime prin corp, o pot conduce spre o
agravare a situației ei. Nu se știe nimic sigur, dar gimnastica nu cred că ar mai putea
fi o opțiune pentru ea, ci doar o pierdere! ...
Vom trata hernia sa de disc cu un tratament
medicamentos, coroborat cu kinetoterapia.
Se lăsase liniștea. Cei trei nu observaseră că
Allyson se trezise și le ascultase conversația. Inima ei bubuia, iar ochii începeau să
o usture. Își ascundea cu greu lacrimile. Se
simțea de datoria ei să rupă tăcerea, așa că
a încercat să se miște puțin pentru a atrage
atenția. Britney a fost prima care a sesizat
mișcarea și s-a grăbit spre ea. Deși obrajii
nu îi erau umezi, Britney a simțit că Allyson
auzise ce a spus medicul și reținându-și cu
greu o lacrimă, o strânge de mână, parcă
amintindu-i că va fi mereu acolo pentru ea.
Era o strângere de mână, care îi inspira lui
Allyson mai multe cuvinte decât ar putea cineva să rostească într-un timp atât de scurt.
Era și o promisiune, și o dorință, și o dedicare, și o amintire, dar mai înainte de toate
era o pură prietenie, puntea lor de legătură.
Britney s-a întins să o îmbrățișeze cu mișcări suave, șoptindu-i la ureche: „Nu-ți face
griji! Doar fă-o cu pasiune și vei reuși! Ai
încredere în mine!”. Allyson a zâmbit, iar
Britney s-a ridicat, mângâindu-i cu aceeași
ușurință părul ca înainte de leșin.

Păreau că zilele de spitalizare nu încetau să
se termine. După ce prima se sfârșea, începea o alta, după care încă una și tot așa. Fiecare zi părea a fi copia fidelă a celei precedente. Allyson devenea, din fericire, din ce
în ce mai bine. Nici măcar nu simțea dureri
de spate ceea ce era un avantaj, dar încă îi
răsunau în minte cuvintele doctorului, ca
un ecou care nu avea de gând niciodată să
se sfârșească. „Dar gimnastica nu cred că
ar mai putea fi o opțiune pentru ea, ci doar
o pierdere!” Britney venea în fiecare zi să îi
țină companie după antrenamente. Își făcea
temele cu ea, numai pentru a avea mai mult
timp de petrecut împreună. Toată echipa îi
ducea dorul, iar părerile lor de rău pentru
incidentul din acea zi, erau transmise prin
Britney. Tot războiul, care se întețea cu fiecare minut din ce în ce mai vulgar în interiorul ei, devenea doar o amintire aproape
uitată, când Britney își făcea apariția. Parcă
mintea ei se evapora, iar inima ei se umplea
de o bucurie desăvârșită la vederea prietenei ei cele mai bune. Îi privea hipnotizată
pasul agil, ușor ca un fulg pe podeaua spitalului, dar plin de grația de gimnastă care o
caracteriza, iar atunci și-a dat seama că acela era, cel mai probabil, sfârșitul visului ei.
Într-un final, Allyson a fost externată și
putea reîncepe antrenamentele. Ceva din
interiorul ei era entuziasmat de vestea
primită și simțea nevoia de a sări ca un copil
mic căruia îi aduci o înghețată sau o acadea,
dar undeva mai adânc putea simți ceva asemănător unui nod în stomac, o frică, o frică
de viitor. Nu e vorba că îi era frică de viitor,
nimănui nu îi e frică de asta, ci îi era frică de
trecutul care s-ar putea repeta pe nesimțite. Iar când doctorul a atenționat-o să aibă
grijă și să nu se suprasolicite, măcar pentru
o perioadă, acea flacără născută în ea, s-a
stins pe loc. Și-a dat seama că nimic nu avea
să mai fie cum a fost, iar cuvintele medicului încă îi răsunau în cap, ca o voce care e
mereu acolo, care nu vrea să te părăsească,
acel glas ce nu ar avea șanse să fie șters din
memoria cuiva.
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Toți coechipierii ei o așteptau cu nerăbdare în sala de antrenament, fremătau și așteptau să fugă spre ea și să o întâmpine cu
îmbrățisări și încurajări, dar Allyson nu își
făcuse apariția. Echipa începuse să își facă
griji, iar cea mai stresată dintre toți era Britney. Se gândea oare ce s-ar fi putut întâmpla, dacă a pățit ceva sau dacă au chemat-o
din nou la spital și, dacă da, de ce. Cu toate acestea, antrenamentul nu se putea nici
amâna, nici anula. Britney a încercat să primească aprobarea de a lipsi câteva minute
pentru a merge să vadă ce s-a întâmplat
cu Allyson și în ciuda faptului că erau toți
agitați și nemulțumiți de acea stare tensionată, domnișoara Meriss nu i-a permis. Cel
mai probabil, miss Meriss încerca să nu se
bizuie pe talentul și pe pasiunea lui Allyson
tocmai din cauza cuvintelor medicului și, în
plus, ceva din interiorul ei parcă îi spunea
că nu va mai fi aceeași gimnastă ca până
atunci. Încercă să alunge amintirea chipului
ei și grația cu care împrăștia toată pasiunea
ei pentru acest sport, toată dedicarea. Era
la fel ca și cum ai încerca să uiți o persoană în care ți-ai pus baza și în care ai crezut
cu desăvârșire și oricât de frumoase sau de
nepotrivite ar fi amintirile care rămân drept
cadou de la acea persoană, timpul nu va da
răgaz decât la înțelegere, nu și la uitare.
După antrenament, Britney a venit acasă la
Allyson. Parinții ei i-au deschis binevoitori
și i-au spus că Allyson este la ea în dormitor
și că poate merge la dânsa. Cu un schimb
de cuvinte respectuos, dar grăbit între tânără și părinții prietenei sale, Britney a fugit
în dormitorul lui Allyson. Fosta gimnastă
își făcea temele. Era concentrată și, deși a
simțit prezența lui Britney, dezamagită de
lașitatea sa, nu s-a lăsat desconcentrată și
nu a întors capul.
— De ce nu ai venit azi la antrenament?
— A! Scuze! Teme.
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— Poți să păcălești pe cine vrei tu cu asta,
dar nu pe mine. Deci, zi-mi, de ce nu ai venit
azi la antrenament?
Atunci Allyson a întors capul și a privit disperarea din ochii lui Britney, grija, tremurul
ei neexprimat, frica pentru durerea ei fizică,
mintală și sentimentală, iar atunci Allyson
s-a destins și și-a exprimat sentimentele
ferecate în interiorul ei de ceva timp. Și-a
exprimat frica, neîncrederea, dorința sa de
a renunța, la care Britney i-a răspuns destul
de dur, dar cu iubire în glas:
— Deci ai de gând să renunți la gimnastică! OK! Am înțeles. Nicio problema! Care ar
fi problema dacă ai vrea să renunți la visul
tău de o viață și la toate planurile pe care ți
le-ai făcut în minte, pe motiv de o hernie de
disc și din cauza unor vorbe ale unui medic
care și-a dat cu părerea, nici el sigur de ce
rostea? Cu toate astea, ești liberă să renunți!
Dar Jocurile Olimpice? A, da! Scuze! Dacă
nu mai ești gimnastă, nu poți participa! Ce
păcat! Aceasta era dorința ta! Iar acum când
ești în finală, după atâtea strădanii, vrei să
dai înapoi. Nu credeam că o hernie de disc
poate fi atât de zbuciumată încât să îți afecteze și neuronii, nu doar nervii spinali, dar
se pare că m-am înșelat și de această dată.
Britney s-a uitat la prietena ei care nu a scos
niciun cuvânt, nici măcar să o întrerupă,
fața i s-a albit, iar când ochii lor s-au întâlnit, Allyson și-a coborât capul. Briteny s-a
așezat într-un genunchi și i-a prins fața cu o
mână, iar cu cealaltă a scos ceva din buzunar. Uite! Asta e cheia de la sala de antrenamente. Am luat-o de la miss Meriss, dar nu
va observa. E doar o copie, dar când vei fi
pregătită, mergi și antrenează-te. Poți veni
odată cu noi, dar observ că nu ești prea încântată de această idee, așa că vino singură
mai spre seară! Dar nu uita! Timpul trece...
Mai este ceva timp până la Jocurile Olimpice, dar trebuie să te menții în formă dacă
vrei să câștigi. Nu uita că poți conta pe mine
și pe toți din echipă!… Până acum tu ne-ai
ridicat moralul, acum e rândul nostru!
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Britney și-a strâns ușor prietena în brațe,
după care a plecat lăsând-o singură cu cheia
pe masă și cu o vâlvătaie de gânduri în cap.
Acum o dată cu vocea asurzitoare a medicului, răsuna și glasul suav al lui Britney care
îi striga disperată să nu renunțe. Era atât de
confuză! Ce ar trebui să facă?
Nici următoarea zi, Allyson nu a venit la
antrenamente și nici următoarea, iar seara
nici nu a îndrăznit să treacă pe la sală. Știa
că aveau să o năvălească sute de amintiri.
Toți o disperau pe Britney să le spună ce s-a
întâmplat cu Allyson, dar acesteia nici nu
îi trecea prin cap să le mărturisească adevăratul ei motiv. Totuși, după trei zile de la
conversația celor două prietene, Allyson s-a
decis să meargă în sală, după plecarea celorlalți. A călcat pe salteau moale și a zâmbit cu
naivitate, aducându-și aminte de prima ei zi
la institut, când era împreună cu Britney și
au început împreună să facă sărituri. S-a
îndreptat spre paralele. Le-a atins hipnotizată, privindu-le cu iubire. Încă putea simți
încântarea atunci când le atingea. Viața ei,
puterea ei, simțurile ei. Aici era una cu pământul, una cu sufletul ei, una cu mintea
ei. Conexiunea perfectă! Putea simți cadrul
confecționat din oțel și paralele din lemn.
Britney intrase în sală și ea, dar se ascunse
după un perete, în umbră. Echipată pentru gimnastică, Allyson sare și încearcă să
facă câteva cercuri în jurul barului mic, dar
cade pe saltea. Britney și-a ținut respirația
o clipă, iar Allyson s-a ridicat și a reîncercat
exercițiul. Britney stătea încordată, țipând
în mintea ei cuvinte de încurajare de parcă
ar fi putut-o auzi. Încercă exercițiul pregătit de ea pentru Jocurile Olimpice, iar după
multe încercări neizbutite, după zeci de
căderi, reușește și aterizează perfect într-o
debarcare cu șurub. Allyson surâde și se îndreaptă fericită spre bancă să bea niște apă,
când Britney îi atrage atenția că e acolo:
- Știam că vei veni! Sunt foarte mândră de
tine!

Allyson i-a zâmbit și i-a făcut semn cu mâna
să vină mai aproape. A îmbrățișat-o, iar
Britney putea simți cum inima ei era gata
să îi sară din piept, și de bucurie, dar și de
frică. Britney a ajutat-o la exercițiile de la
bară, exact așa cum făceau când erau mai
mici, sprijinându-se și dedicându-se una
celeilalte. Următoarea zi s-a antrenat tot
seara, împreună cu Britney, care deja obosită după patru ore de antrenament, simțea
cum i se închid ochii. Totuși a susținut-o în
continuare pe Allyson. La îndemnurile prietenei sale, următorul ei antrenament a fost
împreună cu echipa sa, care a fost entuziasmată de revenirea ei după acea perioadă
lungă de timp. Miss Meriss a îmbrățișat-o
și au început cu toții antrenamentul. După
exercițiul puțin stângaci al lui Allyson care
dicta pauza luată de fată de la antrenamente, Allyson a fost nevoită să reîncerce
atentă la precizările antrenoarei. După ce
sfârșește, într-un final, exercițiul, Allyson se
îndreptă spre bancă cu o mână prinzându-și
spatele, și cu ochii puțin îngustați. A dat din
cap către Britney să o asigure că e bine, iar
antrenamentul lor a continuat. Treceau zile
după zile, iar Allyson cu dureri uneori mai
acute, alteori nesesizabile, își perfecționa
exercițiul la bare. Își dorea din toată inima
să obțină un 10 la fel de frumos ca al Nadiei
Comăneci, idolul ei. Muncea zi și noapte,
dar încă putea simți frica înăuntrul ei, dar
pe zi ce trecea, Allyson devenea din ce în ce
mai bună, devotată și atentă. Cu toate acestea, îi lipsea un singur aspect, încrederea,
valoare care înainte de accident o caracteri
za, iar antrenoarea putea simți tensiunea
din interiorul fetei, când aceasta prindea
bara. Tensiunea și plăcerea se contopeau
într-un amestec inteligibil. Și așa zilele au
trecut, iar gimnastele noastre s-au trezit în
ziua finalei Jocurilor Olimpice.
Mulțimea aclama și fremăta de nerăbdare
să le vadă pe gimnaste. Jurații s-au așezat
la locurile lor, sobri, fără niciun zâmbet sau
surâs pe chipul lor șters. Uneori mai schimbau câte o vorbă cu colegul din dreapta sau
din stânga, dar fețele lor nu trădau nicio
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emoție, ci doar o sobrietate cutremurătoare.
Gimnastele se încălzeau, își vizualizau exer
cițiul pe care urmau să îl interpreteze.
Respirația le era rapidă, dar se susțineau
ca o echipă și asta conta cel mai mult. Finala a început. Prima la paralele a fost o fată
din Canada, cu un exercițiu excepțional,
cu grade de dificultate ridicate și mișcări
pline de grație. Mulțimea își ținea răsufla
rea la fiecare mișcare dificilă, iar gimnastele
priveau încremenite. Aterizarea a fost perfect executată, poate puțin prea apropiată
de bare, dar la unele cercuri, gimnasta a
îndoit coatele, întrerupând cursul exercițiu
lui din manifestarea sa fluidă. Fata s-a îndreptat spre echipa sa, respirând precipitat, fiind îmbrățișată de antrenoare. Juriul
a făcut cunoscută nota: 9,89. Un ropot de
aplauze au felicitat exercițiul gimnastei.
Allyson s-a întins după sticla de apă. A băut
o picătură, apoi a pus-o la loc. Tot mai multe
gimnaste își executau exercițiul și primeau
note mari, iar Allyson se încorda de fiecare
dată când notele se afișau și ofta la fiecare
eliberare a celorlalte fete. Mai urma o fată
din Germania, după care era rândul lui
Allyson. Britney, îngrijorată, s-a apropiat de
prietena sa.
— Știu că ești stresată și că ți-e frică să nu
cazi din nou ca la acel antrenament, dar
ce a fost, a fost. Lasă-l pradă trecutului!
Uite, exercițiul tău are o coordonare perfectă, flexibilitatea și atenția necesară, dar
îi lipsește ceva ce aveai din plin: încrederea,
ba chiar și pasiunea. Acum când simți că
vei cădea, îți pierzi și din pasiune, iar toate
mișcările tale pierd din îndemânare și nu
împrăștie acea emoție pe care numai tu poți
să o exprimi. Allyson se întoarce spre ea și
o privește în ochi, dar Britney continuă: Exprimă-te în modul tău! Aici e visul tău, viața
ta, toată munca ta stă acum scrisă pe acele
bare. Golește-ți mintea, vizualizează doar
exercițiul, dar mai înainte de toate... Britney
întinde mâna, apăsând-o ușor peste inima
lui Allyson... Simte!
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Allyson este strigată să se îndrepte spre
bare. Privirea i se înseninează privind sala
de gimnastică, auzind mulțimea fremătând
să vadă următorul exercițiu și pe Britney
care îi urmărea fiecare mișcare. Ajunsă în
fața barelor, închide ochii și aude vocea
lui Britney în capul ei: „Simte”. Își începe
exercițiul. Se prezintă cu felurite mișcări de
eliberare, cercuri de șold libere și giganți.
Împrăștie cu strălucire în jurul ei, pasiunea
sa prinde viață, interiorul ei pare să fie expus fără jenă în exercițiul ei la bare, pare
că zboară prinzându-se cu grație în jurul
paralelelor, iar mișcările ei devin doar o
formă de exprimare, de eliberare, modul
vital în care viața-i devine specială, unică.
Toți își țin respirația, când ea realizează cu
o ușurință neașteptată mișcările pe care
le-a exersat de mult timp. Entuziasmul ei
nu încetează să dispară, cu cât ținea mai
mult barele în mână, inima îi cânta simfonia pasiunii și brusc nu i-a mai păsat de
notele juraților. A vrut să fie doar ea cu gimnastica, să trăiască, să respire același aer cu
aparatele, să se hrănească din izvorul acela
dătător de speranțe și plin de promisiuni,
cea mai bună cale de exprimare. Debarcarea
a fost perfect poziționată față de bare, de o
complexitate excepțională și stabilă. Cobo
rârea cu dublu salt întins a creat o forfotă
care trăda admirația stârnită de exercițiul
plin de dedicare a gimnastei, de uniunea ei
cu bara, trupul și mintea ei s-au contopit,
lăsând la vedere adevărata sa avere, sufletul
ei. Echilibrul nu a fost doar al mișcărilor, ci
și al sentimentelor, iar când a apărut nota
pe ecran, Allyson a căzut instantaneu în
genunchi, cu lacrimi de fericire în ochi. S-a
ridicat repede pentru a nu reține concursul,
îndreptându-se către echipa sa, care scotea
urale și ovaționa din toți rărunchii. Nota
10 pe care o văzuse pe ecran părea ireală,
părea un simbol al profunzimii, ca și cum
nu mișcările ei ar fi primit nota, ci interiorului ei, poate chiar echilibrul dintre corpul
și mintea sa, poate acesta era adevăratul
sens al gimnasticii: să fii tu însuți! Toată
echipa s-a ciocnit într-o îmbrățișare cutremurătoare, parcă uitând de următoarele
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două prestanțe pe care Britney și Lucy urmau să le interpreteze, iar Britney cu la
crimi în ochi a strâns-o cu putere la pieptul
ei, îngropându-și fața între umărul și gâtul
său. Se putea citi fericirea și stresul acumulat pe parcursul ultimelor zile, iar Allyson
a simțit nevoia să o încurajeze și pe ea, dar
Britney nu era interesată de asta. Era plină
de afecțiune și de o euforie interminabilă
pentru succesul amicei sale. Britney a luat
9,96, o notă incredibil de aproape de perfecțiune, care a stârnit și ea un ropot de
aplauze și de lacrimi din partea echipei.
Echipa nu este doar un grup de persoane
care se antrenează împreună, ci sunt o a
doua familie pentru că respiră împreună,
plâng și zâmbesc împreună, împărtășesc o
pasiune cu mult tact și dedicare și învață
unul de la altul în fiecare zi. E un univers în
care primești, nu doar îndemânare, ci și experiență, echilibru mintal, fizic, spiritual și
omenie. Adevăratul sens al gimnasticii este
de a fi tu însuți și așa înveți să devii om.

PROZĂ
Categoria 11-14 ani – PREMIUL II
Elevă: Rusu Raisa Maria
Școala Gimnazială „Dimitrie Cantemir”,
Baia Mare
Profesor îndrumător: Gherghel Natalia

DIAGORAS
ŞI VRĂJITOAREA EŞEC
(SAU… POVESTE
DESPRE REUŞITĂ)
A fost odată ca niciodată, că dacă n-ar fi fost
nu s-ar fi povestit, a fost un împărat înţelept
care trăia într-un minunat palat, pe malurile Mării Egee, din insula Rhodos.
În fiecare zi, împăratul privea de la balco
nul palatului cum cei trei fii ai săi se pre
găteau pentru întrecerile sportive de pe
câmpia Olimpia. Tare dorea să-şi vadă fiii
învingători, deoarece i-a crescut cu dragoste
pentru corp şi minte, cu dorinţa pentru per
fecţiune şi cu respect pentru cei din jur.

CHIȚU ANA-MARIA
Mențiune, Categoria 15-18 ani
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Fiii împăratului erau frumoşi şi puternici
asemenea zeilor, de îţi era mai mare dragul să-i priveşti întrecându-se cu picioarele
goale în nisipul cald, sau luptându-se până
ajungeau în valurile blânde ale mării.
Cel mai frică îi era împăratului de vrăjitoarea Eşec, care, de fiecare dată înaintea competiţiilor, le umplea concurenţilor sufletul şi
mintea de neîncredere şi teamă de înfrângere. Mulţi tineri şi-au pierdut curajul din
pricina ei, dar împăratul spera că fiii lui nu
îi vor cădea în plasă.
Şi, iată, ziua cea mult aşteptată veni, iar
cei trei fii începură să se pregătească de
călătoria spre Olimpia, pentru a-i aduce
tatălui lor onoarea laurilor de măslin.
Împaratul îi chemă pe cei trei feciori în sala
tronului şi le zise:
— Mergeţi cu bine, fiii mei, iar dacă va fi să
vă întoarceţi victorioşi, voi face o petrecere,
despre care se va auzi peste şapte împărăţii.
Dar de va fi să vă întoarceţi înfrânţi, să ştiţi
că braţele mele vă vor îmbrăţişa cu aceeaşi
dragoste, iar întinsurile nemărginite ale nisipului vă vor aştepta să vă pregătiţi pentru
următoarea competiţie!
— Vom încerca să te facem mândru de noi,
tată, spuse Diagoras, fiul cel mic al împăratului.
Cei trei fraţi porniră încrezători spre câmpia
Olimpia, siguri pe puterilor lor şi convinşi
că vor reuşi să-şi facă tatăl mândru. În timp
ce mergeau cu gândul la victorie, Diagoras
zări o rândunică prinsă în spinii unui mur
şi, fără să stea pe gânduri, o ajută să iasă din
capcana în care intrase fără voie. Odată ce
se văzu scăpată, rândunica îi zise mezinului:

lui, zări un roi de albine rotindu-se în jurul
stupului, care mai avea puţin şi se desprindea de creanga copacului de care era prins.
Probabil, vreun vânt puternic l-a desprins.
Fără să se gândească de două ori, Diagoras
le dădu o mână de ajutor şi reuşi să prindă
stupul înapoi, în siguranţă. Cu multă recunoştinţă în glas, regina albinelor îi spuse feciorului de împărat:
— Ia-mă cu tine, pentru că acolo unde te
duci vei avea nevoie de mine, iar eu te voi
ajuta!
Diagoras o luă cu el şi porniră mai departe.
În drumul lor, feciorul auzi, la un moment
dat, un ţipăt ce venea de sub talpa piciorului. Ridicând piciorul Diagoras văzu un greier care, mulţumindu-i că i-a salvat viaţa, îi
spuse:
– Ia-mă cu tine, pentru că acolo unde te duci
vei avea nevoie de mine, iar eu te voi ajuta!
Diagoras îl luă cu el şi porniseră mai departe.
Merseră ei ce merseră, şapte zile şi şapte
nopţi, până ce ajunseră pe minunata câmpie Olimpia. Cei doi fraţi mai mari au rămas
surprinşi de frumuseţea locului, de mulţimea de concurenţi ce se antrena în jurul lor,
de viteza şi puterea lor, iar vrăjitoarea Eşec
a găsit momentul cel mai bun să le sădească
teama şi nesiguranţa în suflet. În acest timp,
Diagoras privea impresionat magnifica statuie a lui Zeus ce se afla în templul din mijlocul Olimpiei.

— Ia-mă cu tine, pentru că acolo unde te duci
vei avea nevoie de mine, iar eu te voi ajuta!

A doua zi, Jocurile Olimpice începură cu
jertfele dedicate zeilor, la care au participat şi cei trei feciori de împărat, alături de
alte sute de concurenţi. Cel mai mare dintre
fraţi, cu sufletul plin de nesiguranţă, sădită
de vrăjitoarea Eşec, se întoarse spre fraţii
lui, spunându-le:

Diagoras o luă cu el şi merseră mai departe. La un moment dat, pe marginea drumu-

— Fraţii mei, teama de a-mi dezamăgi zeii
printr-o înfrângere nu-mi dă pace. Eu nu
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voi mai participa la întreceri, ci mă voi întoarce în casa tatălui nostru.
Oricât au încercat fraţii mai mici să-l convingă să nu renunţe, nu au reuşit.
Defilarea concurenţilor a fost prilejul cel
mai bun pentru vrăjitoarea malefică să-l
facă să renunţe şi pe fratele mijlociu, care,
la fel de neîncrezător în forţele proprii, se
întoarse spre Diagoras şi-i spuse:
— Fratele meu, teama de a-mi dezamăgi
tatăl printr-o înfrângere nu-mi dă pace. Eu
nu voi mai participa la întreceri, ci mă voi
întoarce în casa tatălui nostru.
Diagoras nu reuşi să-l convingă nici pe acesta şi, în ciuda încercărilor vrăjitoarei Eşec de
a-i distruge încrederea în propriile puteri,
el depuse jurământul olimpic cu gândul la
fraţii lui, promiţând că va demonstra faptul
că teama şi nesiguranţa nu sunt demne de
nişte luptători.
Ziua următoare, Diagoras se alinie la start
în proba de alergare. Arena imensă care huruia de uralele spectatorilor i se păru, în acel
moment, cel mai important loc din toată lumea. Era atât de mândru că se afla acolo,
încât teama de înfrângere nu-şi găsi rostul
în sufletul lui. Vrăjitoarea Eşec încercă în
zadar să-l facă să renunţe.
Sunetul trompetei care dădea startul probei
răsună atât de tare în urechile lui Diagoras,
de parcă însuşi Zeus ar fi suflat în ea. Toţi
concurenţii porniră în cursă, ca şi când viaţa lor ar fi depins de ea. Diagoras alerga cu
gândul la fratele său mai mare, ştiind că l-ar
fi învins în această probă, fără prea mare
efort. Simţea vântul mângâindu-i pletele,
iar nisipul de sub picioarele goale îi aminti
de plaja de acasă, dar şi de zâmbetul fericit
al tatălui său când îi privea antrenându-se.
Mai avea puţin până la linia de sosire, depăşise aproape toţi concurenţii, doar unul mai
era în faţa lui, mult prea iute şi mult prea
pregătit pentru ca Diagoras să izbutească

să-l ajungă din urmă. Ştia că nu are nici o
şansă să-l învingă. Era momentul cel mai
bun pentru planul malefic al vrăjitoarei.
Aceasta suflă un vânt puternic care-l ţinu în
loc pe concurentul de pe primul loc. Diagoras o văzu şi pentru o clipă îi căzu în plasă,
alergând tot mai repede, sperând la primul
loc. În acel moment, rândunica pe care o
salvase îi apăru în faţă şi-i spuse:
— Nu te lăsa păcălit! Ştii că azi nu meriţi
acest loc! Ştii că ceea ce faci acum nu este
corect şi nu eşti cu nimic mai bun decât vrăjitoarea Eşec! Mai bine te bucuri de locul al
doilea, pe care l-ai câştigat singur, decât să
nu te poţi bucura de o cunună de lauri pe
care nu ai meritat-o!
Atunci, Diagoras îşi dădu seama de greşeala pe care era să o facă şi încetini pasul, în
aşa fel încât să nu-l depăşească pe cel de pe
primul loc. Văzându-se înfrântă, vrăjitoarea
renunţă, iar cursa se temină cu Diagoras
pe locul al doilea. Tristeţea pe care a crezut
că ar simţi-o în caz de înfrângere se transformase în cea mai mare fericire. Îl felicită
pe învingător, ştiind că îşi merita pe deplin
locul. Vrăjitoarea a încercat să-i ia bucuria
câştigării locului al doilea, deoarece el ştia
că nu ar fi putut fi niciodată fericit cu un
premiu nemeritat.
Cu această bucurie în suflet, dar şi cu speranţa câştigării unei cunune de lauri în minte, Diagoras se îndreptă spre zona competiţiei de lupte corp la corp. Aceasta era proba
favorită a fratelui cel mijlociu, care era mult
mai puternic decât el. În timp ce-i privi pe
ceilalţi concurenţi luptând, mintea îi fugi
acasă. Îşi aminti cum se lupta cu fratele lui
în valurile calde ale mării, cum de fiecare
dată când cădea, acesta îi spunea să-şi înfigă
picioarele-n pământ ca un copac ce vrea să
ajungă cu coroana până-n înaltul văzduhului. Aceste sfaturi i-au fost de folos lui Diagoras în luptele sale, căci cu ajutorul lor a
ajuns până în finală.
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În aceasta ultimă luptă, îl avea în faţa lui pe
unul dintre cei mai neînfricaţi luptători. Şi
asta se văzu, deoarece era mult mai puternic
decât Diagoras, nu avea şanse să-l învingă.
Era momentul potrivit pentru planul
vrăjitoarei Eşec, care-i prinse piciorul
luptătorului ca într-o menghină. Tot ce
avea Diagoras de făcut era să-l trântească
la pământ, iar premiul câştigătorului era al
său. Orbit de vrăjitoare, Diagoras se pregăti
pentru ultima lovitură când, de pe umărul
lui, o auzi bâzâind uşor pe regina albinelor,
care-i spuse:
— Nu te lăsa păcălit! Ştii că azi nu meriţi
acest loc! Ştii că această lovitură îi va distruge adversarului tău piciorul pe veci şi nu va
mai putea concura niciodată! Nu eşti cu nimic mai bun decât vrăjitoarea Eşec dacă faci
asta! Mai bine te bucuri de locul al doilea
pe care l-ai câştigat singur, decât să regreţi
toată viaţa că ai năruit visele altui sportiv!
Atunci Diagoras se opri, dându-şi seama
de nenorocirea pe care era s-o facă. Văzând
că nu-l poate inflenţa, vrăjitoarea eliberă
piciorul bărbatului, iar lupta se termină cu
Diagoras pe locul al doilea. Acesta se uită în
spatele lui şi văzu mulţimea de concurenţi
pe care îi învinsese până a ajunge în finală.
Erau nişte bărbaţi înalţi ca bradul şi puternici ca o stâncă. Sentimentul de mândrie îşi
făcu loc în sufletul lui, iar durerea înfrângerii era acum prea mică pentru a-l întrista.
Mândru de tot ce realizase până în acel moment, Diagoras se îndreptă încrezător spre
zona ringului de box. Era proba lui favorită,
ştia că, aici, nimeni nu-l poate învinge. Îşi
aminti de tatăl lui care-i spunea mereu că
lovitura pumnului său e la fel de puternică
precum fulgerul lui Zeus.
Cu această încredere în suflet, Diagoras intră în ring şi învinse luptător după luptător,
până ajunse, binemeritat, în finală. Ştia că
nu poate fi învins, era mult prea puternic în
braţe pentru oricine ar fi cutezat să-i stea
în faţă. Era momentul în care putea aduce

glorie fraţilor săi, tatălui său şi frumosului
Rhodos din care venea. Nimic nu-i putea sta
în cale.
Lupta începu şi Diagoras îşi arătă pe deplin
superioritatea în faţa adversarului. Vrăjitoarea Eşec ştia că nu-l mai poate influenţa
la fel ca în celelalte probe, deoarece era cel
mai puternic, şi oricum nu i-ar fi fost de folos, căci corectitudinea lui era mult mai puternică decât dorinţa de a învinge. Trebuia
să găsească ceva pentru a-l doborî, pentru
că altfel, Diagoras se îndrepta spre o victorie sigură. Atunci vrăjitoarea suflă atât de
puternic spre umărul drept al lui Diagoras,
încât acesta se mută de la loc. Flăcăul simţi
o durere îngrozitoare şi braţul îi păru atât
de greu, încât fiecare mişcare îl făcea să ţipe
de durere. Neîncrederea şi resemnarea îşi
făcură loc în sufletul lui şi fu gata să renunţe
când îl auzi, din urechea sa, pe greier spunându-i:
— Nu te lăsa păcălit! Ştii că azi meriţi acest
loc! Dacă nu te poate învinge niciun concurent, te laşi învins de o durere? Nu eşti cu
nimic mai bun decât vrăjitoarea Eşec dacă
faci asta!
În acel moment, în mintea lui Diagoras se
învăluiră o mulţime de amintiri: râsetele lui
şi ale fraţilor săi când alergau pe nisipul de
acasă, durerea peste care treceau, când se
antrenau sub arşiţa soarelui sau sub săgeţile
ploii, zâmbetul satisfăcut al tatălui lor care-i
privea de la balcon. Atunci îşi aminti de
statuia lui Zeus din templu, pe care a văzut-o
când a ajuns pe câmpia Olimpia, şi de faptul
că-şi promisese că va fi la fel de puternic ca
şi el, indiferent de obstacolele ce îi vor sta în
cale. Cu aceste gânduri în minte, Diagoras
îşi ridică braţele, în ciuda oricărei dureri şi,
cu lacrimi în ochi, şi cu încredere în suflet,
îşi învinse adversarul câştigând competiţia.
Nicicând nu mai simţi aşa o fericire ca
atunci când cununa de lauri îi fu aşezată pe
cap. Numele său, al tatălui său şi al Rhodosului său drag, răsunau în imensa arenă, iar
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inima îi fu inundată de o mândrie, pe care
nu credea că o va simţi vreodată. Orice durere era prea mică în comparaţie cu ceea ce
simţea.
Văzând toate acestea, vrajitoarea Eşec se recunoscu înfrântă şi părăsi pentru totdeauna
acele meleaguri.
Ajuns acasă, în palatul tatălui său, Diagoras îşi găsi fraţii sărbătorind victoria lui şi,
printre lacrimi de fericire, şi-au promis că
niciodată nu-şi vor mai pierde încrederea
în ei înşişi, iar de la următoarele jocuri din
Olimpia se vor întoarce cu toţii victorioşi.
Şi-a ţinut veselia trei zile şi trei nopţi şi mai
ţine şi astăzi, dacă nu cumva s-o fi sfârşit!
PROZĂ
Categoria 11-14 ani – PREMIUL III
Elevă: Mihăilescu Teodora Alexandra
Diana
Școala Gimnazială „Sfântul Dumitru”,
Craiova
Profesor îndrumător: Dojan Stela

ÎNSEMNĂRILE
UNEI CAMPIOANE
Este o zi frumoasă de vară... Soarele vesel
îmi mângâie ușor fața și părul, prin fereastra
camerei mele. Încet, încet încep să deschid
ochii. Sunt înconjurată de o lumină pură, de
mii și mii de steluțe aurii, ceva parcă desprins
din rai. Simt că acea lumină s-ar putea face
simțită în cea mai întunecată noapte, dar și în
cea mai luminoasă zi. Mă ridic, îmi iau o foaie
și un creion și mă fac din nou confortabilă pe
patul meu moale. Trasez câteva linii vagi...
îmi începe fantezia! Pornesc televizorul; nu
îmi place liniștea! Fără să ridic ochii din foaie
îmi dau seama ce film este - Povestea unei
campioane, unul dintre filmele mele favori
te. Gimnastica este totul pentru Ariana Berlin până într-o zi când un accident de mașină
îi spulberă visul... ea nu renunță să creadă
în visul ei... continuă să lupte pentru ceea
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ce-și dorește, nu se dă bătută... astfel își îndeplinește visul.
Deodată mii de imagini îmi trec prin făța ochilor: Citesc „Legendele Olimpului”... doamna
ne vorbește de zeii olimpieni și Jocurile Olimpice la istorie... s-a creat spiritul olimpic...
Pentru mine un adevărat spirit olimpic înseamnă: excelență, prietenie, fair-play, toleranță, bucurie în efort, echilibru între corp și
minte. Acesta m-a inspirat să-mi îndeplinesc
visul, să fiu perseverentă, să fiu bună prietenă,
să învăț din greșeli, să muncesc mult și să am
răbdare.
Desenez lumea mea de basm... un unicorn îmi
zâmbește vesel din foaie... sigur o să le placă...
mă reprezintă...
Deși eram mică știam că Olimpismul nu este
despre a câștiga cu orice preț, ci despre capacitatea de a mă autodepăși, de a mă perfecționa,
de a deveni mai bună. Niciun concurs nu este
dus cu adversarii, ci cu mine însămi.
Colorez cu culorile mele preferate... fredonez
melodia „Dance Magic”... sunt în lumea
mea plină de strălucire...
M-am născut cu un talent, ceva ce mă face
specială, m-am născut cu spiritul olimpic în
inimă. Am o pasiune, un vis pentru care aș
face orice.
Mă învârt cu scaunul... propria fantezie...
bum!... am căzut... s-a terminat. N-am renunțat și nu voi renunța niciodată la visul meu
fiindcă doar atunci voi fi înfrântă. Voi urca
încet, pas cu pas, cu perseverență, cu multă
muncă, cu curaj, cu încredere și speranță spre
vârful Olimpului, spre excelență.
Nu prea ați înțeles, așa-i? Să o iau de la
început...
De când eram mică mi-a plăcut să desenez.
Mi-a plăcut dintotdeauna și cred că-mi va plăcea pentru totdeuna. Desenam mereu, orice și
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oricând, luam creionul în mână și începeam
să-mi imaginez. Desenam animale, oameni,
căsuțe, baloane, orice mă făcea fericită. Totuși
n-am mâzgălit niciodată pereții. Eram un copil foarte cuminte și încă mai sunt. Nu alerg,
nu țip, nu fac prostii. Stau liniștită pe scaun, cu
o foaie în față, în propria mea lume de basm.
Pot să stau așa cu orele fără să mă plictisesc. Și
totuși ați crede că e posibil să te rănești destul
de grav în casă, de pe scaun? Nu? Nici eu nu aș
fi crezut că e posibil dacă nu aș fi trăit asta pe
propria piele...
Așa se face că în clasa a treia, în vacanța de
Paște, stăteam la birou, la mine în cameră,
desenând un unicorn și fredonând nu știu ce
melodie. Și uite așa, fiind în lumea mea încep
să mă învârt cu scaunul... deodată, cad pe covor! Nimic grav ați crede, nu? Păi, ei bine, ca
să nu mă lovesc la față (am cazut pe burtă)
m-am sprijinit în mâna dreaptă. Am avut o
mică fisură sau cel puțin așa au spus medicii
la spital. Mi-au pus mâna în ghips și au zis că
ar trebui să stau așa cam vreo trei săptămâni.
Însă eu nu am apucat să stau atât pentru că
mă durea foarte tare mâna, din ce în ce mai
rău. La început am crezut că era ceva normal,
dar văzând că nu-mi trece, am fost să-mi fac
o altă radiografie. Se pare că medicii aceia îmi
puseseră strămb mâna în ghips. Și uite așa
am ajuns să trebuiască să mă operez pentru a
putea să-mi rupă osul din nou și să-l pună la
loc bine... A trebuit să mai stau încă trei săptămâni după aceea. Trei săptămâni care păreau
că n-o să mai treacă niciodată. După o săptămână am fost și la școală deoarece mă plictiseam îngrozitor acasă. Nu puteam să-mi fac
temele, nu puteam să mănânc și, cel mai rău,
nu puteam să desenez... Nici la școală nu era
mai bine! Nu puteam să scriu, nu puteam să
ies la tablă, doar stătea și ascultam. Era extrem
de frustrant! Totuși, ușor-ușor,am început să
învăț să mă descurc cu mâna stângă, chiar
dacă nu la fel de bine cum o făceam înainte.
Până la urmă am scos ghipsul, dar ce credeți?
Viața nu a redevenit roz! Mâna nu a mai fost
la fel ca înainte... După aproape o lună și ceva
de stat cu ea nemișcată nu prea am putut s-o
mișc, așa că am fost la recuperare! Deși la în-

ceput îmi era foarte frică, până la urmă chiar
mi-a plăcut acolo! Am întâlnit o fată puțin mai
mare decât mine, Aylin cred că se numea, care
trecuse prin aceleași peripeții ca mine, doar că
ea căzuse cu bicicleta. M-a ajutat și încurajat
foarte mult!
Deși a fost foarte greu, niciodată nu am renunțat la visul meu. Am continuat să lupt pentru că doar atunci când îți pierzi speranța pierzi
războiul. Mâna a continuat să mă doară mult
timp de atunci. Chiar și acum, la mai bine de
trei ani, tot mă mai doare câteodată când duc
ceva greu sau când scriu foarte mult. Însă asta
nu m-a împiedicat atunci și nu mă împiedică
nici acum să continui să fac ce-mi place. Am
evoluat mult de atunci, mi-am îmbunătățit
stilul, am muncit mult, am exersat și am devenit din ce în ce mai bună. Acum am început
să am și propriile mele expoziții și să particip
la multe concursuri. Sunt sigură că voi reuși!
Fiindcă dacă ușa din față ți se închide în nas,
intri pe cea din spate! Mereu există o posibilitate dacă faci ceea ce crezi că e imposibil!
Știți, pentru mine spiritul olimpic înseamnă
să ai un vis și să faci tot ce îți stă în putință
ca să ți-l îndeplinești! Eu deja mă consider o
campioană pentru că în fiecare zi lupt pentru visul meu, în fiecare zi mai fac un pas spre
Olimp. Poate n-o să mă credeți, dar mie mereu
mi-a plăcut să-mi imaginez imposibilul. Să-mi
văd viața ca pe o foaie albă pe care pot să desenez orice îmi doresc. Și tocmai de aceea, eu
știu sigur că, într-o bună zi, visul meu va
deveni realitate...
PROZĂ
Categoria 15-18 ani – PREMIUL I
Elevă: Zybaczynski Karina
Colegiul Național „Gheorghe Șincai”,
București
Profesor îndrumător: Sotiriu Doina Elena

O LECȚIE NEAȘTEPTATĂ
„Trei, doi, unu... și!” își spune Alexandru,
străduindu-se să mai facă o flotare. Fluierul antrenorului îl mustră pentru ezitare.
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Mențiune, Categoria 11-14 ani
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Băiatul se concentrează asupra exercițiului,
însă mintea lui zburdă către meleaguri îndepărtate. De la căldura de afară la temele
de vacanță, la plajă și la relaxare, gândurile
lui Alexandru îl purtau departe de antrenament, săltând în voia lor, fără a lua seama
de mustrările fluierului. De nicăieri, o voce
puternică îl trezește pe Alexandru din vi
sare.
— Așa te antrenezi tu? spune pe un ton
înțepat antrenorul. Dacă o ții tot așa, n-o să
ajungi niciodată la campionatul național, ce
să mai vorbim de Olimpiadă!

de niciun nor. În depărtare, se ridicau temple, iar pe străzile late se plimbau oameni
îmbrăcați în veșminte albe, imaculate. Nedumerit de peisajul ce i se desfășura în fața
ochilor, Alexandru se îndreptă către cea mai
apropiată clădire, un templu. Coloanele urcau până la nori, iar superbele capiteluri îl
lăsaseră pe băiat fără cuvinte.
Dintr-odată, o voce puternică se auzi din
spatele lui Alexandru:
— Cine ești tu, mă rog, care îți permiți să intri
în templul meu fără acordul preoților mei?

— Îmi pare rău! E de la căldură, am obosit
foarte repede! se fofilează Alexandru.

Băiatul se întoarse repede pentru a vedea
cine vorbea, însă nu văzu pe nimeni.

— Voi trece cu vederea de data asta, însă
este ultima dată, îl atenționează pe băiat.
Ne vedem mâine la ora 10 fix. Să nu cumva
să întârzii!

— Cine e acolo? întrebă temător băiatul?
Eu sunt Alexandru, nu știu ce caut aici!
Sunt din București, știi cumva unde mă aflu
acum?

— Nu voi întârzia, vă promit! îl asigură Ale
xandru.

— Hmm ... Alexandru din București ... înseamnă că nu ești de aici.

Pe drumul spre casă, Alexandru se gândea
doar la mustrarea antrenorului. Visul său,
de când se știa, era să participe la Olimpi
adă; tradiția evenimentului exercita o atrac
ție nemaiîntâlnită asupra băiatului. De când
era mic, Alexandru voia să devină atlet la
Olimpiadă, iar părinții, bunicii și prietenii
lui l-au susținut mereu. Acum, însă, băiatul era cufundat adânc în propriile gânduri. Ajuns acasă, se întinse pe canapea,
frământându-se și analizând în detaliu
problema. Gândurile nu-i dădeau pace însă,
într-un final, ațipi.

Lui Alexandru îi apăru deodată în față un
bărbat frumos, tânăr și atletic.

* * *

— Dragul meu Alexandru, știi de ce te afli
aici?

Când se trezi, Alexandru nu mai recunoștea împrejurimile: sufrageria casei
sale se transformase într-o agoră imensă,
iar orașul dispăruse, fiind înlocuit de numeroase clădiri albe, impunătoare, uriașe,
cu coloane impresionante. Soarele ardea
cu putere, iar cerul albastru nu era brăzdat

— Eu, dragă băiete, sunt Hermes, Zeul sportului și al atleților! Sunt fiul lui Zeus, iar
aceasta este templul meu. Ți-am răspuns la
întrebare?
„Hmm ... oare cum am ajuns aici? Trebuie
să fie ceva necurat la mijloc”, se gândi Alexandru. „Ce rămâne acum de făcut este să
îmi dau seama cum să ajung din nou în București”.

Alexandru căzu pe gânduri. Într-adevăr,
oare de ce se afla aici? Însă nu apucă să îngaime niciun cuvânt că Hermes continuă:
Ei bine, marele Zeus, care știe toate gândurile și care ghidează pașii tuturor, vrea să
înțelegi ce înseamnă să fii atlet olimpic și
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m-a ales pe mine să-ți fiu ghid. Și tu vrei să
concurezi la Olimpiadă, nu-i așa?
— Într-adevăr, spuse Alexandru, de mic
mi-am dorit să pot participa la Olimpiadă.
— Ce spui dacă mergem să îi vizităm pe atleți?
spuse Hermes. Sigur că îți va fi de folos, mai
ales dacă vrei să devii la rândul tău un atlet
olimpic. Vino cu mine! adăugă Hermes înainte de a porni către locul unde se antrenau
concurenții. Suntem în anul în care a avut loc
prima Olimpiadă, continuă zeul. Este un an
foarte important în istoria lumii.
— Da, așa este. Ce onoare pentru mine, adăugă Alexandru, să pot participa chiar la prima Olimpiadă!
— Alexandru, spuse Hermes, vreau să
ți-l prezint pe marele atlet Thaegenes din
Thasos. Este cunoscut pentru puterea și
rapiditatea sa ieșite din comun; a avut numeroase victorii încă de la o vârstă fragedă
și este recunoscut ca unul dintre cei mai de
succes atleți, câștigând 1300 de coroane de
lauri. E ceva! spuse Hermes, făcându-i cu
ochiul băiatului.
Șoptind, zeul adăugă:
— Nu știi de la mine asta, însă Thaegenes este
fiul lui Heracle, și se zvonește că acesta este
motivul priceperii sale ieșite din comun.
— E doar o legendă, din păcate, spune Thaegenes râzând. Presimt că și tu vrei să devii
un atlet olimpic, nu-i așa, tinere? Hai să îți
spun o scurtă poveste, ce spui?
— E o onoare, domnule Thaegenes! îngăimă
Alexandru.
— Era acum multă vreme, când mă jucam
cu prietenii mei în curtea din spatele casei
părinților mei. Unui dintre prietenii mei se
mișca mai greu și rata mai fiecare pasă. Deși
de fiecare dată când echipa inamică dădea
un gol îmi venea să urlu de supărare și să
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îl cert pe prietenul meu, am realizat că nu
era important scorul, ci faptul că ne distram
împreună. Asta este o lecție care m-a ajutat
deosebit de mult în cariera mea și mă bucur nespus să o împărtășesc cu un tânăr ce
aspiră să devină un atlet. Toleranța este o
valoare fundamentală a Olimpismului, fiind
o lecție folositoare și în viața de zi cu zi! Sper
să îți fi fost de ajutor, tinere, și mult succes
în viitor! adăugă Thaegenes înainte de a se
îndrepta către un grup de atleți.
— Eh, ce spui de asta? îl întrebă Hermes pe
băiat. Acum hai să mergem! Ne mai așteaptă câțiva atleți și nu avem toată ziua la dispoziție!
Acestea fiind spune, zeul îl lua pe Alexandru
de mână și, fără niciun avertisment, cei doi
se ridicară în aer și goniră către următoarea
oprire.
Aterizară într-un sfârșit într-un mic orășel
de pe insula Rhodos. La marginea orașului,
pe o băncuță dintr-o livadă de măslini, stătea
un om în vârstă, pe care Hermes îl prezintă
a fi Leonidas din Rhodos. Zeul îi vorbi lui
Alexandru despre succesul incomparabil al
atletului, precum și despre nenumăratele
sale victorii. Leonidas îl întrerupse respectuos și începu să povestească:
— Vezi tu, tinere, lumea ține minte rezultatele, niciodată munca pe care trebuie să
o depui ca să ai acele rezultate. Uită-te la
mine: singurul om care a reușit să câștige
12 victorii olimpice individuale; oare ți-a
spus cineva cât m-am chinuit ca să ajung
acolo? Zi de zi alergam sute și sute de metri pentru a mă pregăti, fără să ezit și fără
să mă gândesc la efort, ci la ce voi ajunge
dacă continui să muncesc din greu. Perseverența și excelența sunt valorile ce îți vor
aduce victoria, așa că nu ezita, nu te îndoi
de propriile tale puteri, ci muncește și vei fi
răsplătit pentru eforturile tale!
Bătrânul îl privi în ochi pe băiat și îi mai
oferi câteva sfaturi. Profund emoționat și
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mișcat de povestea lui Leonidas și de povața
acestuia, lui Alexandru îi scăpă o lacrimă,
exprimându-și recunoștiința pentru șansa
de a vorbi cu unul dintre cei mai cunoscuți
atleți ai Antichității și ai Epocii de Aur a
Jocurilor Olimpice.
Hermes îl luă de braț pe tânăr și plecară de
pe insulă la fel de iute precum sosiseră.
Peisajul stâncos ce înconjura cetatea Sparta îi apăru deodată în fața ochilor. Pocnind
din degete, Hermes făcu să apară lângă ei
un tânăr.
— Mă numesc Chinios din Sparta și sunt
unul dintre cei mai renumiți atleți ai
Spartei; am fost primul care a câștigat de
trei ori cursa stadionului și am avut rezultate foarte bune și la alte probe olimpice.
Tu, băiete, vrei să devii atlet olimpic?
— Da! răspunde Alexandru.
— Ei bine, atunci să ții minte că respectul
față de adversari, egalitatea de șanse și res
pectarea regulilor constituie principiile de
bază ale Jocurilor Olimpice! În afară de
acestea, trebuie să recunosc că întotdeauna
am apreciat competitorii care sunt în stare
să accepte faptul că au pierdut fără să se
supere, demonstrând astfel capacitatea de
autocontrol, o trăsătură ce trebuie să caracterizeze orice atlet ce concurează la Jocurile
Olimpice.
Alexandru îi mulțumi lui Chionis și, împreună cu Hermes, plecă din Sparta.
De data aceasta, călătoria dură mai mult și
îi oferi băiatului puțin timp să contemple
spusele fiecăruia dintre cei trei atleți. În cele
din urmă, zeul și băiatul se văzură în fața
unei porți uriașe din aur, aflată pe vârful
unui munte extraordinar de înalt.
— Bun venit la Muntele Olimp, casa zeilor!
spuse jovial Hermes. Suntem aici ca să vorbim cu tatăl meu, Zeus, așa că ai mare grijă!

Alexandru admiră peisajul eteric în care
ajunseseră: totul strălucea în jurul lor, iar
cerul era de un albastru curat, diafan. Norii
înconjurau înălțimile Olimpului, iar clădiri
impresionante se ridicau în atmosfera vaporoasă. Lumea forfotea pe acest tărâm feeric,
iar mii de kilometri mai jos se vedea agitația
oamenilor mărunți, ca niște furnici harnice.
Hermes îl conducea pe tânăr către pala
tul impunător care se ridica în zare. Odată
ajunși, îi ură noroc lui Alexandru și îl îndrumă către Zeus, cel mai mare dintre zeii
Olimpului. Acesta avea barba sură, împodobită de mici străluciri de fulgere, și privirea
înțeleaptă și bună. Zeus îl analiză pe tânăr
din cap până în picioare. După un minut de
tăcere, zeul tună:
— Te afli în casa zeilor greci, în cinstea cărora au fost create Jocurile Olimpice. Milenii
de-a rândul aceste jocuri au păstrat tradiția
și au menținut valorile pe care le impune
nobilul lor scop. Fiul meu, Hermes, ți i-a
arătat pe unii dintre cei mai importanți
atleți care au concurat în cadrul Jocurilor
Olimpice, iar ei ți-au povestit despre valorile pe care le susțin Jocurile. Știu că și tu
vrei să participi la Olimpiadă în viitor. Dacă
este adevărat, atunci cred că mai ai nevoie
de o ultimă lecție înainte de a fi pregătit să
faci parte din tradiție.
Zeus se ridică și își întinse brațele.
— Știi, Alexandru, ce înseamnă numele tău?
— Numele meu? îngăimă băiatul. Ce legă
tură are numele meu?
— Ha! Ha! Ha! râse cu poftă Zeus, iar râsul său făcu să se cutremure pereții. Chiar
crezi că nu are importanță cum te numești? Ei bine, află de la mine că fiecare om are
un nume predestinat care îl caracterizează.
Numele Alexandru li se dă numai bărbaților
puternici, mândri, luptători, doritori de
glorie și care vor mereu să câștige. Ți se potrivește, nu-i așa?
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— Da, aveți dreptate. Încerc mereu să muncesc cât pot de mult însă, câteodată... obosesc și parcă mintea mea nu vrea să se concentreze. Atunci parcă totul pare imposibil,
adaugă cu tristețe Alexandru.

șanse și respectare a regulilor. Numai cu un
puternic echilibru între corp și minte poți
reuși. Iar el, după cum îl dezvăluise Zeus,
avea un nume predestinat. Alexandru zâmbi și grăbi pasul.

— Echilibrul dintre corp și minte este, de
departe, cea mai importantă valoare pe care
trebuie să o cunoști și să o înțelegi pentru
a putea fi un adevărat atlet olimpic. Păstrarea acestui balans este cea mai grea sarcină, însă el asigură succesul. Toți atleții pe
care i-ai întâlnit au înțeles acest lucru și, ca
dovadă, au rămas în istorie ca unele dintre
cele mai remarcabile personaje ale istoriei
Jocurilor Olimpice. După ce vei înțelege și
tu asta, te vei putea declara un atlet după
normele Greciei Antice, patria Olimpiadelor. Mult succes, Alexandru!
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* * *
Cu aceste cuvinte, Alexandru se trezi înapoi
în sufrageria casei sale și, uitându-se la
ceas, realiză că dormise prea mult. Era
deja dimineață. Tulburat, ieși din casă în
fugă și porni spre autobuz. Mai avea timp
până începea antrenamentul. Nu întârziase.
Analiza ciudata întâmplare: Hermes, Thaegenes, Leonidas, Chionis, Zeus... a visat.
Însă păreau aievea. Și zeii. Și cei trei atleți.
Și îi vorbiseră chiar lui. Să nu fi fost un vis?
Alexandru își scutură capul: nu se poate.
Cine călătorește în timp? Și totuși, de ce i-a
visat tocmai pe ei?
Dintr-o dată, totul începu să se lege în min
tea lui: își dorea foarte mult să participe
la campionatul național, să își dovedească
că poate concura și câștiga. Se antrena de
multă vreme pentru a atinge acest obiectiv.
Și, în plus, își dorea mai mult decât orice, să
participe la Olimpiadă. Știa, însă, că numai
cei mai buni atleți o pot face. Sau, cel puțin,
așa crezuse până ieri. Însă după discuția cu
cei trei atleți și cu Zeus și-a dat seama că
Olimpismul înseamnă mult mai mult: înseamnă perseverență, excelență, toleranță
și respect față de adversari, egalitate de
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MĂ BUCUR
Mă bucur că, după atât timp, majoritatea
oamenilor nu mai merg pe premise că bărbatul este superior femeii și că acum sunt
egali din toate punctele de vedere. De asta
avem și femei care sunt avocați sau care
conduc țara; există chiar femei care mun
cesc cot la cot cu bărbații pe șantiere.
Exact așa gândesc și cei din familia mea.
Totuși, au fost șocați și oripilați atunci când
am venit acasă spunându-le că vreau să fiu
cea mai bună fată din lume la... box. Aveam
deja 14 ani, o vârstă la care începeam să îmi
caut rostul în viață, iar preocuparea mea
principală era să-mi dau seama ce vreau
să mă fac când voi fi mare. De ceva timp,
mă uitam seară de seară pe un post unde se
difuzau luptele dintre cei mai bune boxeri;
eram fascinată, priveam fiecare mișcare
cu sufletul la gură, de parcă era viața mea
în joc. Nu știu exact ce mă atrăgea la acest
sport, dar cert este că începeam să îmi doresc cu ardoare să îl practic și eu.
Nu cred că pot descrie în cuvinte cât de
fericită am putut fi când, într-o seară în care
eram pregătită să urmăresc din nou doi bărbați care se luptau, am văzut cum pe ring
își fac apariția două femei. Atunci am fost
mai mult decât sigură: căutarea mea a luat
sfârșit. Tocmai îmi dădusem seama că boxul
e ceea ce vreau să fac toată viața mea.
Am urmărit, fără să-mi iau ochii o secundă
din televizor, fiecare lovitură dintre cele
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două femei și le mulțumeam în gând că
apăruseră în acea seară. Nu-mi amintesc să
fi dormit nici măcar câteva minute în acea
noapte din cauza nenumăratelor emoții
care îmi umpleau sufletul. Așteptam cu
nerăbdare să împărtășesc cu cineva tot ce
simțeam. Așa că, a doua zi dimineață, m-am
grăbit cât de mult am putut ca să ajung mai
devreme la școală.
Odată ajunsă, am intrat în clasă și am apu
cat-o pe colega mea de bancă, Delia, care
era și cea mai bună prietenă a mea pe
atunci, și am tras-o afară, pe hol. I-am
povestit dintr-o suflare totul. Nu știu exact
ce reacție așteptam din partea ei, dar ceea
ce mi-a spus m-a dat complet peste cap:
— Tu te auzi ce spui? Doar băieții se bat, iar
tu ești fată. Nu cred că vrei să fii mereu lovită pe față sau pe corp și să fii atât de urâtă,
încât niciun băiat să nu te placă. Dar ce zic
eu? Nici măcar nu aș putea ieși cu tine undeva la cum ai arăta și cred că și părinților
tăi le-ar fi rușine să o facă.
După ce a rostit ultima frază aproape țipând,
s-a întors în clasă. Am rămas încremenită
până a sunat clopoțelul, anunțându-mă că
trebuia să merg la ore. Am încercat să mă
concentrez, iar în pauze mă prefăceam că
repet lecția ca să nu vorbesc cu nimeni.
M-am tot gândit la cum ar trebui să procedez, iar când a venit timpul să merg acasă,
am oprit-o pe Delia și am întrebat-o dacă
mai vrea să mai fim prietene și dacă va face
așa cum mi-a promis, adică mă va susține
mereu.
— Nu numai că eu nu te voi susține, nimeni
nu o să o facă, a spus în timp ce și-a luat
ghiozdanul și mi-a întors spatele a doua
oară în acea zi.
Mi-am luat și eu cărțile și am pornit spre
casă. Nu mă gândisem niciun moment că e
posibil ca părinții mei să nu fie de acord cu
ceea ce voiam să fac și că s-ar putea opune
vehement. Eram conștientă că boxul nu e
70

un sport tipic femeiesc, dar asta nu înseamnă că femeile nu au voie să-l practice. Cu
cât mă gândesc mai mult la asta, cu atât îmi
era mai frică de reacția lor și simțeam că nu
eram pregătită să le dau vestea.
M-am întors din drum și am început să merg
în direcția opusă. Eram hotărâtă să nu merg
acasă până nu vorbesc cu cineva care să mă
ajute să-mi dau seama ce e mai bine să fac
în continuare. Prima persoană care mi-a
venit în minte a fost bunicul meu, cu care
știam că pot vorbi orice, oricând. Am grăbit
pasul și m-am îndreptat spre casa lui. Am
deschis ușa fără să mai bat și m-am oprit în
pragul sufrageriei. Stătea pe canapea și a rămas surprins atunci când m-a văzut.
— Ce s-a întâmplat, draga mea? mi-a zis el
cu o voce îngrijorată.
M-am aruncat pe canapea și m-am ghemuit în brațele lui. Abia atunci am realizat cât
eram de obosită și dezamagită de tot ce se
întâmplase pe parcursul zilei. Am început
să plâng și am simțit cum mă simt din ce
în ce mai bine, mai ușurată. Știam că bunicul îmi dă mereu cele mai bune sfaturi și că
el e persoana de care aveam nevoie în acel
moment. Faptul că, înainte de toate, eram
prieteni, făcea ca discuția să decurgă normal și să-mi fie de o mie de ori mai ușor.
I-am povestit totul, suspinând. După ce a
auzit povestea, m-am strâns mai puternic în
brațe și a stat ceva timp pe gânduri.
— Ești sigură că acesta este drumul tău în
viață? Ești sigură că ești dispusă să-ți sacrifici timpul și corpul pentru acest sport? m-a
întrebat el uitându-se direct în ochii mei.
— Da, i-am răspuns mai fermă ca niciodată.
A zâmbit și m-a pupat pe frunte. Mi-a zis în
șoaptă că nu știe cum nu a putut să observe
ce nepoată sigură pe ea și luptătoare are. A
adăugat faptul că era mândru de mine și că
mă va susține necondiționat de acum încolo. S-a ridicat un moment de pe canapea și
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a sunat la părinții mei acasă. Inițial, m-am
speriat, dar când am auzit că încerca să o
convingă pe mama să mă lase să dorm la el,
teama a dispărut total.
— Avem multe de discutat, e mai bine să rămâi aici peste noapte, mi-a spus el după ce a
închis telefonul.
După ce am vorbit și am pus totul la punct,
viața mea s-a schimbat. M-a înscris la un
curs de box pentru fete la care trebuie să
merg de două ori pe săptămână, ca să nu
dăm de bănuit. A decis că e mai bine să nu
le spunem nimic părinților pentru moment.
Nu voia să mă supere, dar trebuia să fie sigur că îmi place boxul și că mă voi descurca.
Dacă cumva mă răneam, voi minți că am
căzut, iar în zilele când am antrenament voi
rămâne la el și nimeni nu va ști că am lipsit
câteva ore pentru curs.
Totul părea bine, cursul de box era un început spre împlinirea visului. Totuși, Delia,
singura care mai știa de visul meu, refuza
să îmi fie prietenă. Asta nu era o problemă, pentru că eram dispusă să sacrific totul pentru a ajunge unde îmi doream. O
problemă era însă batjocura de care aveam
parte aproape zilnic. Delia le spuseseră câtorva colegi totul, iar ei stăteau cu ea după
ore să râdă de mine. Mă împingeau, îmi dădeau pumni și îmi spuneau că sunt atât de
slabă, încât oricine mă poate bate. Toți îmi
frângeau inima. În zilele în care se întâmpla
asta, mergeam la bunicul, mă ghemuiam
în brațele lui și plângeam ore în șir. El mă
încuraja cum știa mai bine, ajungând astfel
să nu-mi mai pese de ce spun ei. Din cauza
acestor incidente, bunicul mi-a devenit singurul prieten adevărat.
Tot el m-a însoțit la prima oră de curs care a
fost super. Am început prin a învăța cum să
ne încălzim corect înainte de antrenament,
apoi am dat câțiva pumni în sacul de box.
Încetul cu încetul, am început să ne antrenam singuri, să știm fiecare ce avem de
făcut și să devenim din ce în ce mai buni.

Apoi au început luptele, unde s-a putut face
diferența dintre cei mai buni și cei mai puțini buni. Ne duceam chiar și la concursuri
și începeam să câștigăm premii. Deși antrenoarea nu ne-a spus nouă personal nimic,
le-a zi părinților. Așa că, într-o zi, când am
ajuns la bunicul după un curs, pe canapea
stătea un sac de box negru ce lucea în lumina razelor soarelui care se revărsau pe
fereastră. Am rămas șocată și nu știam cum
să reacționez. Mai mare mi-a fost mirarea
când mi-a zis motivul pentru care a cumpărat sacul de box.
— Draga mea, azi m-a sunat antrenoarea ta.
Mi-a zis că ești cea mai bună de la cursul tău
și că are în plan să te înscrie la un turneu internațional de box pentru juniori. Dar a precizat și că trebuie să te antrenezi și în afara
cursului, mi-a zis bunicul zâmbind.
M-am așezat pe canapea, lângă sacul de
box. Îmi mutam privirea de la bunic la sac și
pur și simplu nu îmi venea să cred. Nu puteam să cred că e adevărat. Depuneam mult
efort la fiecare oră și încercam să fac totul
ca la carte, dar nu mă așteptam să ajung cea
mai bună. Îmi plăcea enorm să execut fiecare mișcare nouă sau să dau cu pumnii sacului de box din sala de curs ore în șir. Efortul
pe care îl depuneam zilnic se pierdea în marea bucurie cu care făceam totul. Oare visul
meu chiar avea să devină realitate?
— Totuși, avem o problemă, dacă se poate
numi așa. E absolut necesar să vorbim cu
părinții tăi, pentru că avem nevoie de acordul lor să poți pleca în turneu, mi-a zis el cu
o voce ezitantă.
Uite-așa am ajuns de unde am plecat. Le-am
spus tot ce s-a întâmplat, le-am spus că ăsta
e visul meu. Bunicul era în spatele meu și
mă încuraja din priviri să le spun tot ce simt,
fără cenzură. Mi-am pierdut curajul când,
după ce am terminat ce am avut de zis, fețele părinților erau îngrozite, iar mama s-a
așezat pe scaun cu mâna pe cap. Am crezut
că până aici mi-a fost, că îmi vor înterzice
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să mă duc chiar și la curs. Sentimentul de
îngrijorare pe care îl simțeam a crescut când
bunicul mi-a făcut semn să ies din cameră.
Au purtat toți trei o discuție lungă, presărată cu țipete și lacrimi. Inima-mi era cât un
purice și voiam să știu mai repede hotărârea
finală. După ceva timp, ușa se deschise și
bunicul mi-a făcut semn să intru. I-am analizat pe cât am putut expresia feței, dar nu
mi-am putut da seama dacă e supărat, fericit sau îngrozit. Am intrat timid în cameră,
așteptându-mă la ce era mai rău. Stăteam
față în față cu părinții mei. Mama plânsese,
se vedea pe fața ei. Emoțiile mă copleșeau,
iar inima îmi bătea cu putere. Nu se întâmplase nimic și cu cât așteptarea era mai lungă, cu atât mă simțeam mai speriată.
Mă pregăteam să mă întorc și să plec, pentru că atmosfera tensionată și toate emoțiile
pe care le adunasem voiau să se transforme în lacrimi și să curgă pe obrajii mei, iar
eu nu suportam ca părinții mei să mă vadă
plângând. Mi-erau dragi ca lumina ochilor
și știam că i-am supărat, dar nu eram pregătită să renunț la visul meu. M-am întors
pe vârfuri și mă îndreptam spre ușă atunci
când am simțit pe umâr o mână ce mă
oprește și mă întoarce cu fața spre părinți.
Era bunicul. M-am uitat în ochii lui și mi-a
zis să am răbdare.
În acel moment, mama și tata au venit
lânga mine și m-au strâns puternic în brațe.
Printre lacrimi, am reușit să le deslușesc
scuzele pe care le spunea neîncetat. Și-ar
fi dorit amândoi să reușescă să-mi ofere
încrederea de care aveam nevoie ca să
vorbesc deschis cu ei. Ar fi fost singurul
mod prin care aș fi putut evita să mă ascund
în tot acest timp. Totuși, nu îl condamnau
pe bunicul pentru ce făcuse. Într-adevăr, nu
era chiar corect față de ei, dar realizau că
făcuse asta doar pentru fericirea mea. Deși
nu au fost de acord inițial, știau că trebuie
să-mi accepte decizia și să mă susțină.
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M-am desprins puțin din îmbrățișarea lor și
am tras cu coada ochiului la dragul meu bunic, care îmi devenise între timp și cel mai
bun prieten, și îi vedeam lacrimile care luceau. Fără el nu s-ar fi întâmplat nimic din
toate astea. Poate nu aș fi ajuns niciodată
să-mi îndeplinesc visul. Nu cred că îi vor
putea mulțumi vreodată pentru tot ceea ce
făcuse. Era cel mai bun bunic și prieten și
cu asta, basta. Eram cea mai norocoasă din
lume cu el alături.
Aşa cum spuneam, părinții mei au fost de
acord cu mersul în turneu, aşa că am mutat
sacul de box acasă și l-am agăţat de tavanul
camerei mele. Am început să mă antrenez zi
și noapte. Era dificil deoarece, pe lângă orele cu antrenoarea care se înmulţeau în fiecare săptămână şi timpul pe care îl acordam
antrenamentului acasă, trebuia să excelez
şi la școală. Dădeam tot ce era mai bun din
mine şi mă străduiam să nu dezamăgesc pe
nimeni.
Evoluţia mea era, cu siguranță, vizibilă în
ceea ce priveşte boxul. Începusem să pun
masă musculară şi să arăt, într-adevăr, a
fată „bătăușă”. Toţi erau mândri de mine şi
mă susțineau. Dar tot ce conta era să-l fac
mândru pe bunicul. El m-a susţinut atunci
când nimeni nu a făcut-o şi pentru el merita
să depun tot efortul pentru a ajunge cea mai
bună.
Așadar, era imposibil să nu meargă în turneu cu mine. Trebuia să fie acolo, în afara
ringului de box, şi să-mi dea curaj. În ciuda
sănătăţii şubrede care îi dădea bătăi de cap,
nu l-a lăsat inima să nu vină să-şi susţină
nepoata. Sunt sigură că nu a regretat că a
fost alături de mine în unele din cele mai
importante momente din viaţa mea.
Turneul a fost şi va rămâne cea mai tare
experiență pe care am trăit-o. M-am simțit
atotputernică cu fiecare victorie şi tot mai
ambițioasă cu fiecare înfrângere. Am dat
totul pe ring. Visul meu devenise realitate!
Erau camere în jur care filmau luptele și nu
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puteam să nu mă gândesc dacă nu inspiram
şi eu alți copii, aşa cum m-au inspirat pe
mine cele două femei în acea seară. Din nou,
mi se părea că e prea frumos să fie adevărat.
Trăiam momentul la maxim și eram sigură
că acest turneu reprezenta debutul carierei
mele în box, oricare ar fi fost rezultatele.
De fapt, mă hotărâsem de acasă să nu am
aşteptări la vreun premiu. Voiam, înainte
de toate, să mă distrez şi să mă simt bine.
Probabil nu a fost aşa greu să-mi respect
hotărârea, având în vedere că mi-am pus
adversarii la pământ fără să mă chinui prea
mult. Încă nu încasasem o lovitură care
să‑mi lase semne, ci doar câţiva pumni pe
corp a căror durere nu am simţit-o decât pe
moment. Nici eu nu realizasem până atunci
ce rezistentă eram.
Totuşi, tensiunea a început să apară la proba finală. Când mi-am doborât penultimul
adversar, am văzut bucuria din ochii bunicului meu ce mă privea dinafara ringului. A
venit la mine în timpul pauzei și mi-a spus
că acum e momentul să dau totul, dar să nu
uit că el mă va susține indiferent de ce urma
să se întâmple. Pentru el eram deja cea mai
bună.
Mă aflam în colţul din stânga al ringului și
aruncam o ultimă privire spre locul unde
erau părinţii si bunicul când și-a făcut apariția adversara mea, cea cu care mă luptam
pentru victoria finală. Abia atunci simţisem
o fărâmă de teamă. Iniţial, m-am bucurat
că mă luptam cu o fată. Dar bucuria a durat
doar până am început să o analizez. Era mai
înaltă cu aproximativ 20 cm faţă de mine și
era vizibil că avea o masă musculară mult
mai mare. În comparaţie cu colegii mei de
la curs, ea avea o expresie fioroasă şi îţi puteai da seama că era gata să facă orice pentru a câştiga. Mi-am pierdut din curaj şi nu
credeam că eram în stare să-i fac faţă. Dar
știam că trebuia măcar să încerc.
Meciul de box a început. Eram față în față
cu adversara mea. Strategia mea de joc era

să mă apăr până o văd destul de obosită ca,
atunci când îi voi da o lovitură, aceasta să îi
fie fatală şi să pice la pământ. Singura problemă era, bineînţeles, să nu mă pot apăra
de toate loviturile și să mă doboare ea prima.
Totul a decurs conform planului primele 3
minute din joc. Ea lovea, iar eu reușeam să
mă feresc. Îmi recăpătam uşor, uşor curajul
şi eram din ce în ce mai nerăbdătoare să îi
dau lovitura care mă va face câştigătoare.
Exact când am vrut să o dobor, am simţit
pe pielea mea că graba strică treaba. Am
văzut-o cum se fereşte şi am simţit o lovitură grea în ceafă. Am făcut contact cu podeaua şi am văzut doar negru câteva secunde.
Mă simţeam lipsită de puteri şi eram sigură
că nu mă voi mai putea ridica.
Exact în momentul în care credeam că totul s-a sfârșit, l-am văzut pe bunicul meu.
Ştiam că nu putea fi real şi că totul era în
imaginaţia mea. Totuşi, imaginea lui nu dispărea. Ciudat era că nu-mi spunea nimic, ci
doar îl vedeam stând în afara ringului speriat, cu mâinile împreunate, ca şi cum s-ar
fi rugat. Abia când mi s-a derulat în faţa
ochilor imaginea în care stăteam întinsă pe
podeaua albă, cu capul sângerând, am făcut
legătura. Bunicul meu era sursa puterii și
curajului meu. El făcea ca totul să mi se pară
așa ușor. Pentru el trebuia să mă ridic acum
şi să câștig.
Când arbitrul ajunsese la cifra 9, am deschis
ochii şi m-am ridicat în picioare. Toată lumea din jurul ringului a început să ţipe, probabil mai mult de mirare decât de bucurie.
Adversara mea era şi ea şocată. O fracțiune
de secundă am avut timp să mă uit la bunicul care avea lacrimi în ochi şi mă aclama
cât de tare putea.
Atât mi-a trebuit. Când a început din nou meciul, m-am dus direct spre adversara mea şi
am început să o lovesc la corp. Ştiam că mâinile ei vor fi lăsate în jos pentru a se putea
apăra, iar drumul spre cap era liber. Aşa a şi
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fost. I-am dat lovitura fatală cât de repede am
putut şi am pus-o la pământ. Am stat cu sufletul la gură cât timp a numărat arbitrul. Reuşisem! O învinsesem și câştigasem turneul.
Nu aș putea niciodată să explic ce am simţit.
Eram bucuroasă, surprinsă şi încă nu îmi
venea să cred. Au venit toți pe ring să mă
ia în braţe: bunicul, mama, tata, antrenoarea. Mulțimea aclama, era în delir. Totul era
perfect, iar eu chiar reuşisem! Să nu mai zic
că după aceea mi s-au luat zeci de interviuri,
am fost chemată la o mulţime de show-uri
TV. Avusesem dreptate, turneul chiar m-a
lansat în domeniul boxului. Am început să
particip la fel de fel de concursuri şi turnee.
Viitorul meu începea să prindă contur!
La fiecare meci un loc în afara ringului era
deja rezervat. Era locul bunicului meu. În
ciuda mulțimii imense care mă aclama pe
tot parcursul luptei, eu auzeam doar vocea
lui. În ciuda tuturor perechilor de ochi care
îmi urmăreau îndeaproape orice mișcare, eu
vedeam doar ochii lui. În ciuda tuturor oamenilor care se bucurau la fiecare victorie,
pentru mine conta doar să-l fac mândru pe
el. Pentru că, pentru mine conta cu adevărat cine m-a susținut atunci când nimeni nu
a crezut în mine și cine m-a ţinut de mână
atunci când am luptat împotriva tuturor. lar
singurul care a făcut asta a fost el...

trecusem la grupa de intermediari. Aveam
antrenamente de trei ori pe săptămână, dar
la un moment dat timpul a început să nu îmi
mai permită să merg atât de des. Atunci am
început să iau lecții de dans contemporan la
un al treilea club. Acest stil de dans a avut și
va avea mereu un loc special în inima mea. Întotdeauna am simțit că reușesc să redau niște
sentimente și stări aparte.
După atâția ani cu multe antrenamente, am
simțit cum organismal meu începe să slăbească. Aveam dureri musculare, am făcut
multiple întinderi. Mi-am forțat limitele.
Din această pricină am fost nevoită să iau o
pauză, pentru a îmi reveni. Din fericire, nu
au fost necesare vizite la medic, sau consulturi peste consulturi. Cu timpul situația s-a
îmbunătățit.
Când am decis să mă întorc la această pasiune, am început cursurile de dans la un alt club,
al patrulea. De această data am decis să acord
o șansă streetdance-ului. La prima vedere s-ar
putea spune că hip-hop-ul nu este genul meu,
însă chiar ajunsese să îmi placă.

ARTA DANSULUI

La începutul anului 2019, în februarie, am
avut primul și singurul accident serios. Din
cauza mișcărilor prea bruște, m-am accidentat la piciorul drept. Făcusem entorsă la
genunchi, am avut întindere de ligament și
fisură de menisc. Timp de cel puțin jumătate de an nu mi-a fost permis să mai urmez cursuri de dans. În continuare nu am
voie să patinez, să schiez și să fac dansuri de
performanță, sau dansuri care mă solicită
extrem de mult, cum ar fi baletul. A trebuit
să merg în cârje timp de o lună și jumătate,
iar acum, după un an și jumătate de la acel
accident, încă mai simt ocazional durerea.

Aveam trei sau patru ani când am participat la
primul curs de dans. Am început cu dansurile
sportive. După o bună perioadă am fost nevoită să mă mut la alt club de dans, din cauza
unei inundații care a avut loc în sala în care se
desfășurau antrenamentele. La al doilea club
am continuat tot cu dansuri sportive, însă

În luna august a anului 2019, după ce
trecuseră șase luni de la accident, am reluat
cursurile de dans la un al cincilea club, unde
din fericire nu eram atât de solicitată încât
să mă accidentez iarăși. În vara acelui an
m-am transferat într-o altă clasă la școală,
pe un alt profil. Având destulă materie de

PROZĂ
Categoria 15-18 ani – PREMIUL III
Elevă: Hengelman Carla
Colegiul Național „Constantin Diaconovici
Loga”, Timișoara
Profesor îndrumător: Samfirescu Isabela
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recuperate, am decis să iau o pauză de la
dansuri, deoarece nu mă puteam organiza
în așa fel încât să ajung la antrenamente
în celălalt capăt al orașului. De două ori pe
săptămână.
Pe data de 13 ianuarie 2020 am hotărât să
merg la al șaselea club de dans, mai aproape
de casă și care este de asemenea mai potrivit având în vedere programul meu. Spun că
este mai potrivit, deoarece încă sunt membră a acestui club. La fel ca și în celelalte,
am cunoscut oameni minunați și dansatori
foarte talentați. Diferit este însă faptul că
în acest an am început să realizez propriile mele coregrafii, pe mai multe stiluri, iar
acest lucru îmi oferă o oarecare încredere.
Mulți oameni consideră că dansul nu este
un sport, dar eu nu pot fi de acord. Dansul
nu este doar un sport. Este un stil de viață,
chiar dacă are suișuri și coborâșuri. Cred că
acest lucru poate reieși din faptul că, după
ce am cutreierat prin șase cluburi diferite de

dans, am experimentat diverse stiluri, unele
chiar mai violente, am avut multiple accidente, mai mult sau mai puțin serioase, eu
nu am renunțat. Având zece ani de dans în
urma mea, luând în considerare toate pauzele luate, pot spune că acesta m-a ajutat să
mă descarc, m-a ajutat să simt. Dansul este
o artă, iar dansatorii sunt, așa cum spunea
Albert Einstein, atleții lui Dumnezeu.
PROZĂ
Categoria 15-18 ani – PREMIUL SPECIAL
ACORDAT UNUI SPORTIV LEGITIMAT
Elevă: Jugureanu Ioana-Iris
Colegiul Național „Emil Racoviță”
Profesor îndrumător: Bărbuț Ramona
Brîndușa

LERU-I LER!
Amintiri atemporale şi trăiri de adus
aminte!
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Aşa îmi par acum acele zile, când rutina devenea plictisitoare uneori. Trezit cu noaptea
în cap, căci bazinul de înot de la „Lia Ma
noliu” ne aştepta nerăbdător încă de la orele
şapte ale dimineţii. Da, la şapte eram chiar
în apă, cu încălzirea făcută, pregătiţi de câţiva kilometri, zeci de bazine, de înotat.
Pe la nouă, când unii copii abia dacă se
trezesc, noi eram deja cu kilometrajul îndeplinit! După antrenament, fugeam repede
spre şcoală, la noi, la „Emil Racoviţă”, liceu
cu tradiţie în sport! Au absolvit aici spor
tivi precum Nadia Comăneci, Dan Grecu,
Carmen Bunaciu, Coman Dragoș, Marian
Drăgulescu şi mulţi alții! Băteam același
drum de patru ori pe zi, pentru două antrenamente în timpul săptămânii, plus sâmbetele. Şi nu cred că exista bordură sau copac
pe care să nu-l cunoaştem pe Maior Coravu!
Devenise drumul acesta, dintr-o cale rece
de asfalt, o cale spre noi înşine, calea spre
însuşi viitorul nostru.
După antrenamentul matinal, orele treceau
greu la şcoală şi după-amiaza ne găsea reîntorşi la alt antrenament. Mai greu parcă...
Şi recunosc, doream atunci să fie mai ușor,
doream să ne trezim şi noi târziu, doream
să avem zile în care să fim şi noi copii „normali”! Dar nu dura mult, duminica, ziua
fără înot, era ciudată. Atunci când apa îţi
devine ca a doua ta piele, ţi-e dor de ea când
lipseşte.
Aveti grijă ce vă doriţi, dragii mei, căci într-o
zi, pe neaşteptate, s-ar putea să vă treziţi
cu dorinţele îndeplinite! Greul începe însă
atunci când realizați că presupusele voastre
dorinţe se dovedesc a fi adevărate coșmare!
Aşa am pățit şi noi, înotătorii de la Lia. Primăvara lui 2020, în loc de Concursul Internaţional de la Dinamo pe care-l aşteptam cu
nerăbdare, avea să ne aducă - izolare! Dintr-odată lumea noastră toată s-a schimbat,
nu ne venea a crede! Pentru un înotător a
rămâne fără apă e ca şi cum eram ca peştele
pe uscat, ca şi cum marea n-ar mai fi sărată,
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iarba nu ar mai fi verde, ca şi cum focul n-ar
mai arde.... Parcă nimic nu ne lipsea mai
mult decât antrenamentele noastre.
Credeţi cumva că ne-am lăsat noi doborâți?
Nu, nu aveam cum! Secretul sportivilor constă în propria determinare, ambiţie şi motivaţia de a face tot posibilul ca în fiecare zi
să fie cea mai bună versiune a lor. Sportivii
sunt răbdători; un campion e clădit din ani
întregi de muncă continuă, iar sursa noastră de energie vine din încrederea câştigată
în noi.
Astfel, ne-am trezit într-o dimineaţă, ceva
mai târziu ca de obicei, într-adevăr, pe
ZOOM! Aveam acum şi grupul nostru. „Leru-i ler” ne numeam, de la numele clubului
nostru – Liceul „Emil Racoviță”. Primeam
aici, pe grup, zilnic cam două pagini de A4
de instrucțiuni pentru antrenamentele pe
uscat. Noi, „Ai lu’ Cerbeanu”, după numele
distinsei noastre doamne antrenoare, eram
de fel extrem de constiincioși... Doamna
noastră, Georgeta Cerbeanu, a fost deschizătoare de drumuri la junioare, categoria
noastră de acum! Prima medalie, în 1967 la
100 m fluture pentru România la Campionatul European!
Deodată, camera mea devenise neîncăpătoare, mutări drastice de mobilier au fost
necesare, şi chiar și aşa, tot nu părea că am
destul loc. Prânzul era rezervat pentru descărcarea unui filmuleţ cu o parte a antrenamentului; se dorea dovada că nu am stat pe
Netflix, la seriale! După-amiază, sportivii de
la Ler erau iar împreună, live, tot pe Zoom,
la alt antrenament.
Între timp, ne specializasem şi în arta
fotografică. Bine, fiecare cu telefonul
din dotare. Trebuia să avem grijă şi de
alimentaţie, aşa că doamna antrenoare
ne-a rugat să îi trimitem, în privat, poze cu
„mesele” noastre. Nu trecuse o săptămână
şi telefonul meu se blocase de cât de multe
mesaje primeam pe grup. „Leru-i ler”, deşi
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solitari în timpurile izolării erau solidari
unul cu celălalt, cu cei din jur.
În pragul sărbătorilor pascale, ne-am gândit
să punem la cale o surpriză, o surpriză
pentru toată lumea, chiar și pentru noi.
Anul acesta din păcate, sărbătorile pascale
aveau să fie diferite. Nu aveam să mai
primim după antrenament cozonac cald
de la doamna noastră, ouă de ciocolată...
Îi plăcea doamnei Cerbeanu să ne vadă
zâmbind, asemeni unor copii mici, fiecare
asamblând surpriza ce-o primise!
Aveam nevoie de ceva specific nouă, înotătorilor de la Ler. Nu a fost greu! În concurs,
pentru noi, cea mai importantă probă este
ştafeta. Deşi înotul este un sport individual, îl transformasem noi! Pentru noi, întotdeauna cea mai importantă a fost echipa! Şi
nu de puţine ori cupa a mers acasă, la „Racoviţă”, tocmai pentru această strategie.
Zis şi făcut! Vă închipuiţi că a fost nevoie de
un întreg scenariu, de o regie, de discreţie,
de repetiţii, căci doar era un mic secret, era
surpriză... Să vedem ce am reușit să facem!
Ne-am pregătit culoarul, adică salteaua patului din dormitor, bloc startul – marginea
cadrului de pat, ne-am echipat în costumele
de carbon de competiţie, casca cu însemnele clubului, ochelarii, şi la 16 fix, când începea Zoom-ul de după-amiază, eram gata!
„Primiți cu ştafeta, doamna Cerbeanu? Să
vă luaţi vă rugăm cronometrul şi fluierul,
căci astăzi ţinem noi ora pe Zoom!”
Pregătisem ca surpriză o ştafetă mixtă, patru
băieți şi patru fete. Ştiam fiecare ce aveam
de făcut, ordinea în care schimbam. Galeria
era şi ea în formă maximă. Era emoţionant
să îmi văd colegii pe Zoom în echipamentul
clubului nostru pregătiți să ne susțină, exact
ca la o competiție adevărată.
„Luaţi locurile! HOP!”

Ce dor ne-a fost de sunetul fluierului doamnei antrenoare ! Îl puteam distinge chiar si
cu sute de sportivi în bazin! E tot ce aveam
nevoie să auzim. Patru procedee, opt sportivi, opt saltele devenite „culoare”, un antrenor, o galerie, acelaşi spirit al Ler-ului! Îşi
găsesc sportivii capacităţi inimaginabile!
Ler-ul încă exista, chiar şi așa, în izolare,
fără bazin, pentru că Ler-ul era acolo, în
adâncul sufletelor noastre, era cu noi la fiecare start, la fiecare întoarcere, la fiecare
finish!
Am dus la bun sfârşit proba de ştafetă mixtă. Recunosc, chiar şi mie mi-au scăpat câteva lacrimi pe sub ochelarii de înot. Galeria
era în extaz, iar ochii doamnei noastre erau
înlăcrimaţi sub perechea de ochelari! Chiar
dacă nu se vedeau pe sub ochelarii de înot
sau din cauza ecranului ce ne despărţea, să
ştiţi că lacrimile noastre aveau greutate...
Mulţi ar spune că povestea ștafetei mixte
din apartamente, în izolare, nu are cum să
fie adevarată! Dar să nu-i credeţi, vă rog!
Vor găsi sportivii resurse să se reinventeze
mereu, vor găsi resurse să reziste, resurse să
revină! Stă marturie a ştafetei filmul postat
pe YouTube, devenit viral între timp... şi pot
să spun că am inspirat și pe alţii la astfel de
activităţi. Şi mai stă mărturie şi marginea
cadrului de pat din camera lui Ştefan. Vă
închipuiţi , la cei doar 1,70 ai lui, când a trebuit să facă întoarcerea la fluture! A zburat
parcă odată cu el şi marginea patului!
Au trecut câteva luni de atunci şi iată că a
venit şi ziua când ne-am reîntâlnit în faţa
bazinului de la Lia Manoliu, ca în vremurile
bune! Poarta mică, de fier, se deschidea pe
rând, intram acum unul câte unul, şi, deşi
toți purtam măști, ochii ne vorbeau. Voi ştiaţi că şi ochii pot zâmbi, nu doar plânge?
Ai mei zâmbeau acum. Drumul spre bazin,
pe Maior Coravu, mă emoţionase puţin; primăvara aceasta nu-mi fusese alături, fără
voia lui, şi îi dusesem dorul. A fost bazinul
de la Lia atât de răbdător cu noi, îi suntem
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recunoscători! S-au legat aici prietenii pe
viaţă, au crescut printre culoarele lui campioni care acum s-au reîntors ca şi antrenori
tot aici. A fost bazinul de la Lia martor la
predarea ştafetei între generaţii de multe
ori. Ascunde multe începuturi de poveşti de
iubire..., unele poate vor începe acum, căci
chiar de purtăm măşti, în ochi ni se vedea
iubirea. lubirea de sport, de viaţă, de înot,
dorinţa de a continua!

avea voie în tribună, dar noi îi vom auzi oricum, şi sperăm că vom duce Cupa acasă, la
„Racoviţă”, pe drumul de pe Maior Coravu…

Într-o lume plină cu de toate, am vrut să
arătăm că încă mai sunt resurse de frumos şi
bun, încă mai avem poveşti de spus, ştafete
de compus, surprize de făcut…

COPILĂRIA,
O LUME A PRIETENIEI

Curând! Sfârşitul de septembrie o va găsi pe
Lia (căci aşa o numim noi, doar e de-a casei,
face parte din familie) gazda unui concurs
naţional atât de aşteptat de toţi înotătorii
din România. lar noi, Ler-ul vom face iar
spectacol cu ştafeta noastră! Vom aduce iar
zâmbete chiar şi pe sub măști, lacrimi de
bucurie și emoție chiar pe sub ochelari, cu
galeria în suflet de data aceasta, căci nu vor
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CRONICĂ-REPORTAJ SPORTIV
Categoria 7-10 ani – PREMIUL I
Elevă: Dovleac Miruna Ioana
Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”,
Pitești
Profesor îndrumător: Ionescu Carmen

Lucrul în echipă aduce fericire şi bucurie.
Eu am învăţat aceste lucruri din propria
experienţă.
Deşi nu prea am avut mulţi prieteni de încredere, mereu am avut de învăţat câte ceva.
Când ai alături un prieten sau pe cineva
loial te poţi baza pe acesta. Lucrul în echipă
înseamnă: susţinere, încredere şi performanţă. Mesajul meu pentru copiii de vârsta
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mea desigur, şi pentru copiii mai mici şi mai
mari decât mine, este să aibă încredere în ei,
dar şi în cel mai bun prieten al lor.
Dar oare prietenia este ceva care se învaţă
în timp? Dacă este aşa mă întreb de ce nu
toţi adulţii sunt prieteni. De ce uneori se
urăsc? Dacă ar putea trăi în lumea noastră,
a copiilor, ar fi totul armonios. Eu am
învăţat ce înseamnă prietenia de la şcoală,
din familie, din jocurile pe care le practic cu
alţi copii de vârstă apropiată mie. Jocurile
de echipă şi cele sportive sunt cel mai bun
exemplu pentru a învăţa cum să colaborezi,
cum să fii ,,toţi pentru unul şi unul pentru
toţi’’. Atunci când te ajuţi unul pe celălalt
pentru a oţine rezultatul dorit, când râzi sau
plângi alături de un coleg, când te bucuri
sau te prăbuşeşti alături de echipa ta, simţi
cu adevărat că trăieşti.
Aşa că, pentru toate aceste lucruri, aş dori
să rămân cât mai mult copil, să trăiesc toate
sentimentele plăcute pe care mi le oferă lumea prieteniei.
CRONICĂ REPORTAJ SPORTIV
Categoria 11-14 ani – PREMIUL I
Elevă: Stoica Iulia Elena
Școala Gimnazială Nr. 80, București
Profesor îndrumător: Ronțescu Ecaterina

INTERVIU CU
SIMONA HALEP
— Mulțumesc, Simona, că ai acceptat invitația mea. Eu reprezint Școala Gimnazială
Nr. 80 și aș dori să aflu mai multe despre
cariera ta.
— Îți răspund cu plăcere la întrebări.
— La ce vârstă ai început să joci tenis?
— Am început la patru ani cu antrenorul
fratelui meu mai mare, iar de la 6 ani am
început să mă antrenez zilnic.

— Ai mai practicat și alte sporturi în copilărie?
— Da, am practicat și handbal, însă mi-am
dat seama că tenisul este pasiunea mea.
— Ai avut un idol în tenis sau în alt sport?
— L-am admirat pe Andrei Pavel ca jucător
de tenis, dar idolul meu este Gheorghe Hagi.
— De ce este Gheorghe Hagi idolul tău?
— El este idolul meu pentru că îi admir pasiunea și ambiția.
— Care crezi că a fost momentul când ai devenit celebră?
— Momentul în care am devenit celebră a
fost câștigarea titlului de la Roland Garros
în anul 2008, la juniori.
— Care a fost cel mai important titlu câștigat în cariera ta de până acum?
— Cel mai important titlul a fost câștigarea
turneului de la Wimbledon în anul 2019.
— Îți multumesc că mi-ai răspuns la întrebări și în final, te rog, să îmi semnezi această
minge de tenis.
— Cu mare drag!
CRONICĂ-REPORTAJ SPORTIV
Categoria 11-14 ani – PREMIUL II
Elev: Popica Teodor
Școala Gimnazială „Mihail Sadoveanu”,
Întorsura Buzăului
Profesor îndrumător: Popica Mihaela

JOCURILE OLIMPICE
ÎN VIAȚA COPIILOR
CU DIZABILITĂȚI
Copiii care suferă de dizabilități au nevoie de activități fizice la fel ca și ceilalți copii. Sportul, în general, ajută copilul să-și
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construiască o încredere de sine și îl ajută să
cunoască și alți copii din acea comunitate.
Persoanele cu dizabilități trăiesc adevărate drame datorită „excluderii” lor din viaţa
socială. Activităţile care se desfăşoară în
favoarea persoanelor cu dizabilități sunt
destul de sporadice şi fără ecou; aceștia
continuând să se simtă marginalizați şi descurajați. Persoanele cu dizabilități au o viaţă socială limitată la persoanele apropiate,
condiţionată de disponibilitatea acestora.
Jocurile Olimpice Speciale oferă o multitudine de sporturi individuale sau de echipă.
Astfel, copiii se pot juca, pot dobândi noi
abilități, pot concura cu alți colegi atât pe
plan local, cât și pe plan internațional.
Nevoia de exerciţiu fizic se înregistrează
încă din perioada de creştere inducând modificări în dezvoltarea psihofizică şi lăsând o
amprentă asupra organismului pe tot restul
vieţii. La vârsta a doua, lăsând la o parte
aspectul neidentificării vârstei biologice cu
vârsta cronologică, exerciţiul fizic are va80

lenţe noi în menţinerea şi promovarea standardului de sănătate ce se reflectă în randamentul la locul de muncă, în capacitatea
crescută de refacere, în bunăstarea fizică şi
mentală.
Este important să ne amintim că copiii nu
ar trebui să se concentreze pe competiție,
ci mai degrabă pe învățarea sportului, distracție și prietenie. Dezvoltarea emoțională,
cum ar fi abilitățile de conducere, respectarea instrucțiunilor și apartenența în echipă
sunt aspecte importante ale implicării în
sport și la fel de importante pentru orice
copil în viața de zi cu zi, în special pentru
copiii cu dizabilități.
Sporturile independente pot fi ideale pentru copiii cu nevoi speciale, care poate nu au
capacitatea emoțională de a face față compromisurilor și dezamăgirilor unui efort de
echipă, dar se pot concentra mai mult pe propriile performanțe optimizându-și timpul,
îmbunătățindu-și punctajul propriu sau în
competiție împotriva unui singur adversar.
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Există o mulțime de bariere în calea participării la sporturi pentru copiii cu dizabilități,
iar găsirea sportului potrivit, antrenorul
potrivit și echipei potrivite ar putea fi provocatoare, dar cu toate acestea fiecare copil
merită șansa de a participa la o competiție
sportivă, de a simți gustul competiției, de
a socializa, șansa de a vedea cum este să
câștige, dar și să piardă și să învețe să persevereze, și de a se simți bine și acceptat în
colectiv.
Eu sunt un copil cu dizabilități și îmi place
foarte mult să mă joc cu colegii mei jocuri
cum ar fi fotbal sau baschet, dar aceștia nu
mă acceptă să mă joc cu ei. Colegii mei niciodată nu îmi pasează mingea așa că singurul lucru pe care îl pot face este să stau
în poarta pentru că așa mai ajunge mingea
și la mine, dar de multe ori nici în poartă
nu mă lasă să stau deoarece spun că din cauza mea pierd. De fiecare dată când se organizează un concurs sportiv la școala mea,
colegii mei îmi promit că mă vor lăsa și pe
mine să mă joc cu ei în echipă, dar până la
urmă mă păcălesc și mă exclud din joc.
În final, tot cu ajutorul sportului reușesc
să îmi fac prieteni chiar dacă sunt doar pe
o perioadă scurtă. De aceea sunt necesare
organizarea a cât mai multor Jocurile Olimpice pentru copii cu nevoi speciale.
CRONICĂ-REPORTAJ SPORTIV
Categoria 11-14 ani – PREMIUL III
Elevă: Bădescu Daria-Ioana
Școala Gimnazială Nr. 19 „Avram Iancu”,
Timișoara
Profesor îndrumător: Schinteie Valerica

PRAGA,
TURNEUL SPERANȚEI
,,Înfrânt nu ești atunci când sângerezi,
Nici ochii când în lacrimi ți-s
Adevăratele înfrângeri
Sunt renunțările la vis”.
				
Radu Gyr

Trăim, de ceva timp, vremuri pe care nimeni
nu le-ar fi crezut. Această pandemie, care a
cuprins întreaga omenire, a oprit și a încremenit tot ceea ce înseamnă activități cotidiene, sociale, artistice și sportive. Este o
adevărată dramă să te pregătești ani de zile
pentru a participa la cele mai performante
competiții sportive și brusc să ți se năruiască aceste visuri. Poate pentru unii sportivi
această perioadă a însemnat sfârșitul carierei lor, deoarece o pauză competițională
atât de mare te poate scoate definitiv din
circuit. De aceea, spun că turneul de tenis
de la Praga, pentru cei care iubesc și admiră
acest sport ,,al regilor”, a fost o adevărată
revenire la viață.
Turneul a fost important pentru tenisul feminin românesc, deoarece la el au luat parte multe românce de top: Simona Halep,
aceasta fiind și favorita turneului, Irina-Camelia Begu, Patricia Țig și Ana Bogdan. Începutul turneului a fost unul excelent pentru Halep, ea câștigând primul său meci, în
fața Polonei Hercog, scor: 6-1, 1-6, 7-6 (3).
Pe întreg parcursul competiției, Simona își
confirma statutul de favorită, câștigând cu
pași mărunți fiecare meci, dând dovadă de
motivare și mult efort în punctele dobândite. În a doua dispută, împotriva Barborei Krejcikova, susținătorii Simonei au stat
cu sufletul la gură văzând presiunea de pe
umerii ei, aceasta fiind obligată să câștige
setul al doilea, pentru a rămâne în meci. Și
încă o dată Halep a dat dovadă de putere
de concentrare, ambiție și luciditate în momentele de tensiune, obținând victoria, cu:
3-6, 7-5, 6-2.
Sferturile de finală nu au pus-o în dificultate pe Simona, aceasta câștigând cu ușurință
împotriva polonezei Magdalena Frech, scor:
6-2, 6-0. În semifinală, Halep a jucat un
meci memorabil alături de buna sa prietenă, Irina Begu. La începutul partidei, ambele românce au jucat foarte bine, scorul fiind
foarte strâns și punctele foarte lungi, dar pe
sfârșitul primului set, Irina a suferit o accidentare minoră la încheietură, care i-a dat
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mici bătăi de cap. Astfel, Simona a reușit cu
greu câștigarea primului set, în tiebreak cu
7-6 (2). În cel de-al doilea set, oboseala și-a
spus cuvântul în jocul lui Begu, aceasta fiind învinsă, cu 6-2. La finalul meciului, cele
două au bătut racheta (noua modalitate de
salut între sportivi, impusă de organizatori
în această perioadă de pandemie), în semn
de prietenie și fair-play.

na deține în momentul de față 21 de titluri
WTA.

Finala a sosit cu pași repezi, aducând multă
emoție atât în sufletele jucătoarelor, cât și
în cele ale spectatorilor. Simona a jucat un
meci de poveste împreună cu belgianca Elise Mertens. Pe parcursul meciului, în jocul
lui Halep s-a văzut dedicarea, ambiția, forța fizică și psihică, determinarea, speranța,
bucuria de a juca și mai ales dragostea pe
care o are pentru acest admirabil sport. Cu
toate aceste calități fenomenale, Simona a
reușit victoria primului set cu 6-2. Se spune
că marii oameni au caractere deosebite, iar
lucrul acesta s-a văzut și la punctele în care
norocul și-a spus cuvântul, finalistele dând
dovadă de fair-play și cerându-și scuze de
fiecare dată când au câștigat un punct cu
,,ajutorul fileului”.

,,Abilitatea noastră de a persevera în ciuda
obstacolelor și a dezamăgirilor, denotă încrederea în noi înșine. Perseverența este o
calitate de fier, în drumul spre succes.” (Peter Arnold)

În setul al doilea, scorul a fost unul foarte
strâns, deoarece ambele jucătoare au depus
un efort considerabil pentru câștigarea
fiecărui ghem, a fiecarui punct. Cu un
efort de apreciat, la scorul de 5-5, Halep
își confirmă statutul de număr 2 mondial,
debordând de înțelepciune, luciditate și putere în cele mai grele momente, la cele mai
grele puncte. Cu fiecare lovitură, presiunea
și emoțiile creșteau, dar românca nu s-a dat
bătută și a luptat până la capăt. Cu scorul
formidabil de 7-5, Halep a obținut cu glorie, victoria mult așteptată. La ceremonia de
premiere Simona a primit câte un trandafir
pe rachetă, de la organizatorii competiției,
împreună cu bine-meritatul trofeu al turneului de la Praga, pe care Simona a fost nevoită să îl ridice singură, de pe o masă special
așezată acolo, lucru ce nu s-a mai întâmplat
niciodată. Cu victoria acestui turneu, Simo-
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Ce lecție de viață memorabilă ne-a oferit
Simona Halep, prin faptul că atunci când
viața te destabilizează din orice punct de vedere, întotdeauna există o zi de mâine care
îți redeschide o nouă perspectivă, atât pe
plan profesional, cât și pe plan personal!

CRONICĂ-REPORTAJ SPORTIV
Categoria 15-18 ani – PREMIUL I
Elev: Bratu David-Andrei
Colegiul Național „Emil Racoviță”,
București
Profesor îndrumător: Bărbuț Ramona
Brîndușa

SECUNDA
„Citius, Altius, Fortius” este motto-ul
Mișcării Olimpice, citatul latin propus de
Pierre de Coubertin în 1894 – „Mai Repede,
Mai Înalt, Mai Puternic”!
Când am văzut clipul de prezentare al campaniei „Robbie For Gold”, m-am gândit
imediat la acest citat, căci așa îl văd eu pe
Robert!
„Zâmbesc când mi se spune să aștept o secundă.... Nu, nu am o secundă de așteptat ,
ci întotdeauna una de câștigat!”
Este o parte din povestea sportivului Robert
Glință, înotătorul român, primul sportiv
român calificat încă din luna mai a anului
trecut la Jocurile Olimpice de la Tokyo.
Haideți să aflăm și alte lucruri interesante
despre el!
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Andrei: Salut! În primul rând îți mulțumesc că ți-ai făcut timp pentru acest interviu. Suntem cu toții curioși cum merge
pregătirea ta pentru Jocurile Olimpice de la
Tokyo. Cum a fost perioada în care antrenamentele, concursurile, deplasările au fost
interzise? Te-ai simțit ca „peștele pe uscat”,
practicând un sport care are ca nevoie de
bază „apa”?

te mijloace, am încercat să reduc la minim
costurile imprimate de această perioadă de
izolare. Și chiar dacă nu se poate compara
antrenamentul propriu-zis în apă cu antrenamentul pe simulator, cred că m-a ajutat
să îmi mențin musculatura angrenată în tipurile de mişcări similare cu cele din apă.
Acest lucru sigur că poate fi văzut ca un plus
în acele condiții.

Robert: Salutare! Plăcerea este a mea! Să
știi că pot să mă declar extrem de mulțumit de nivelul la care mă situez acum cu
pregătirea, în raport cu obiectivul setat
pentru Jocurile Olimpice acum amânate
pentru 2021. Perioada pandemiei a fost o
perioadă neobişnuită pentru toată lumea.
Este dificil să gestionezi o situație complet
nouă, cu care nu te-ai mai confruntat până
acum. Însă chiar dacă nu am mai avut parte
de antrenamente în bazin, am privilegiul ca
tatăl meu să fie preparatorul meu fizic, iar
pe perioada izolării, am avut parte de antrenamente de pregătire fizică foarte complexe
chiar în fiecare zi. Aşa că în ciuda condițiilor,
am făcut tot posibilul să îmi mențin condiţia
fizică și chiar să îmi îmbunătăţesc capacitatea de rezistenţă la efort, pentru a o putea
utiliza ulterior, când pregătirea specifică în
bazin avea să înceapă. Iar beneficiile au fost
uriaşe. Datorită faptului că am încercat să
mențin ștacheta cât mai sus, am reuşit să
revin la nivelul la care eram anterior într-un
timp foarte scurt, iar acum sunt din nou în
ascensiune.

Andrei: Ai simțit sprijin din partea oficia
lităților în timpul pandemiei de Covid-19
sau crezi că se putea face mai mult pentru sportivii români calificați la Jocurile
Olimpice? Știu că domnul Mihai Covaliu,
președintele Comitetului Olimpic și Sportiv
Român a dorit ca statul să îi declare de interes național pe sportivii calificați la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

Andrei: Felicitări! Într-o perioadă în care
„a fi pozitiv” înseamnă negativ, se pare că ai
reușit să mergi mai departe încrezător. Am
citit că ai beneficiat în pregatirea ta în acest
timp de un ergosimulator ce imită mișcările
din bazin. A fost de ajutor, a fost de ajuns?
Robert: Da, din fericire, prin prisma Fe
deraţiei Române de Nataţie și Pentatlon
Modern, am beneficiat de acest ergosi
mulator cu care am încercat să îmi păstrez
mişcările de care aveam parte în apă. Regresul era categoric că va apărea, însă cu aces-

Robert: Cred că aş fi fost egoist dacă m-aş
fi aşteptat să fiu ținut în puf în acea perioadă
atât de dificilă pentru atât de mulți oameni.
Am fost solicitat la un moment dat de către
domnul Mihai Covaliu, exprimându-și interesul față de starea mea și condiţiile mele
de pregătire, și cu rugămintea de a participa
alături de alţi sportivi olimpici, la crearea
unui videoclip de susţinere pentru medicii
din prima linie în lupta cu acest COVID-19.
Pot spune că am rămas cu o impresie frumoasă şi nu m-am simțit deloc neglijat.
Andrei: Felicitări! Iată că deşi ne-am
aflat în timpuri solitare, sportivii români
s-au dovedit a fi solidari la eforturile cadrelor medicale într-o perioadă atât de grea!
Ai fost primul sportiv român ce a obținut
calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo!
Te‑am urmărit la multe competiții naționale
de natație, ultima dată chiar la Campionatul
Național în bazin de 25 m de la Miercurea
Ciuc din noiembrie 2019 unde am participat
și eu împreună cu echipa Colegiului Națio
nal „Emil Racoviță” din București unde
practic acest sport. Este un adevărat spectacol orice probă la care participi. De unde
îți vine sursa de energie? Cum faci de pare
„lejer” practicarea unui sport, care știm
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prea bine cu toții că necesită atât de multă
muncă, de timp, de renunțări..?
Robert: „Secretul”, dacă vrei să îl numim
aşa, deşi nu este nici un secret în asta, constă în propria determinare, ambiție şi motivație de a face tot posibilul ca în fiecare zi să
fii cea mai bună versiune a ta. Un campion
nu răsare dintr-o dată într-o probă de 50 de
secunde la concurs. Un campion este clădit
în ani întregi de muncă continuă având ca
scop împingerea limitelor dincolo de ce credeai că este posibil. Sursa de energie vine
din încrederea câștigată din perioada de
pregătire. Când ştii că ai trecut prin atâtea
încercări care în loc să te doboare, te-au făcut şi mai puternic, insuflându-ţi confort în
situații de stres major, trecând peste obstacole mai mari cu o ușurință și mai mare.
Andrei: Aș vrea să ne reîntoarcem un pic
în timp și să ne vorbești despre perioada
petrecută în America. Sunt convins că fiecare dintre noi ne-am dorit, măcar o dată,
să avem posibilitatea de a cunoaște „Visul
American”! Cum se face că ai renunțat la o
bursă de 70 de mii de dolari în Los Angeles
și ai revenit acasă?
Robert: Povestea Americii este o poveste lungă și destul de întortocheată. Şi eu,
la rândul meu, am plecat în Los Angeles
cu aşteptarea trăirii „Visului American”,
însă întotdeauna aveam intenţia practicării
înotului de înaltă performanţă. Experienţa
proprie și desigur, subiectivă, m-a făcut să
îmi dau seama că pentru mine, America nu
este decât o înfundătură în ceea ce priveşte
cariera mea de sportiv de elită. Aşa că acest
sentiment extrem de puternic creat, m-a făcut să nu îmi găsesc liniştea şi pacea în acel
loc și să iau decizia de a mă întoarce în România. Însa concluzia supremă la care am
ajuns în ultimă instanță, este că vreau să
demonstrez tuturor că se poate face performanță la cel mai înalt nivel și în România.
Andrei: Suntem bucuroși de revenirea ta!
Ești cu siguranță un exemplu că și aici, aca84

să, în România, putem reusi! Știu că tu nu
ai un idol în natație, dar iată că ai devenit tu
însuți un idol pentru înotătorii români!
Robert: Mulțumesc foarte mult! Îmi pasă
în mod deosebit de viitorul înotului în România, iar prin intenția mea de a ajunge
cât mai sus în ierarhia mondială, sper să
inspir încredere și curaj tuturor practicanţilor acestui sport. Consider de asemenea că
din experiențele avute de-a lungul carierei
mele, plăcute și neplăcute, se pot extrage
lecții din care este posibilă ușurarea parcursului în drumul performanței sau susținerea
caracterelor pozitive care facilitează performanţa. Cu siguranță rolul meu în natație nu
se va opri odată cu încetarea activității fizice
sportive.
Andrei: Şi eu consider că sportul românesc
are nevoie de experiența sportivilor chiar și
după ce aceștia își încheie activitatea competițională. Lucrurile în natație încep să își
revină încet-încet și în România. S-au redeschis bazinele de înot pentru antrenamentele
sportivilor legitimați la un club sportiv, s-a
anunțat de curând și Calendarul Competi
țional pentru perioada următoare. Ce mesaj
ai pentru sportivi, pentru înotători în această perioadă de reacomodare?
Robert: Dacă vorbele mele ar ajunge la
urechile tuturor, le recomand răbdare în
această perioadă de reacomodare, chiar
dacă dorința de a ajunge înapoi la un nivel
înalt este foarte mare, este important ca
creşterea să fie făcută treptat ca să nu apară
complicații ulterior în pregătire. Să știe că
și eu, la fel ca majoritatea sportivilor lumii,
am avut parte de această întrerupere din
activitate și să nu se simtă singuri, pentru
că toţi suntem în aceeaşi situaţie. Pe de altă
parte, această perioadă fără competiții este
o perioadă în care cu toții ar trebui să ne
simțim mai lipsiți de presiunea performanței și putem să abordăm antrenamentele
mai relaxați, cu zâmbetul pe buze, curioşi de
lucrurile pe care le putem dezvolta, ştiind că
ni s-a dat această oportunitate de a încerca
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lucruri noi fără să ne îngrijoreze presiunea
competiţiilor.
Andrei: Mulțumim, Robert! „51.85” este
recordul olimpic la 100 de metri spate, proba ta de suflet! Nu ești singur, Robert! De e
nevoie, îți dăm noi, înotătorii, cele 100 de
sutimi de secundă dacă vei avea nevoie de
ele! Și tu ști cât sunt de importanți timpii
în natație! Suntem cu toții alături de tine,
încrezători și dornici să te așteptăm acasă
cu medalia pe care tu și toată România ne-o
dorim! Mult succes „Team România”!!!
Robert: Mulțumesc deosebit de mult pentru susţinere! Energia extrasă din asemenea
cuvinte încurajatoare este enormă. Nimic
nu egalează acest imbold de a merge mai
departe cu și mai mult curaj, și mai multă
ambiţie, și mai multă putere. Cu speranța
că vă voi face pe toti mândri, voi continua
să mă autodepăşesc şi să fiu cea mai bună
versiune a mea, cu încrederea că numai
prin această atitudine, îmi voi creea cele
mai mari șanse de a câștiga o medalie la Jocuri. Vă sfătuiesc și pe voi, cei care citiţi sau
ascultaţi acest interviu, să fiţi cea mai bună
versiune a voastră, pentru a vă apropia cât
mai mult de obiectivele pe care vi le setaţi.
Să zâmbim și noi, ca Robert, când ni se cere
să așteptăm o secundă! Căci uneori, nu
avem o secundă de așteptat, ci întotdeauna
una de câștigat!
CRONICĂ-REPORTAJ SPORTIV
Categoria 15-18 ani – PREMIUL II
Elevă: Dabija Isabela
Colegiul Tehnic de Comunicații
„N. V. Karpen”, Bacău
Profesor îndrumător: Ciorcilă Camelia

DRUMUL SPRE SUCCES
,,Trebuie să o fac din ce în ce mai bine’’,
acest fel de impunere este întâlnit la campionii care au nevoie de putere pentru a se
confrunta cu lupta către succes, aceștia au o
dorință arzătoare de a-și îmbunătăți aptitu86

tudinile pentru a deveni cei mai buni. Drumul spre succes începe de la o vârstă fragedă, campionii crescând cu aspirații mari
spre viitor pentru a construi o întreagă lume
doar a lor unde să fie sustinuți, aclamați și
felicitați.
Odată intrat în acest joc nu vrei să mai ieși
și te ambiționezi singur spunându-ți: ,,Trebuie să lupt!’’, îți asumi că urmează să-ți
sacrifici copilăria sau adolescența pentru
a-ți atinge scopul, conștientizezi că așteptările sunt mari și trebuie să-ți petreci tot
timpul pentru a te perfecționa, în timp se
poate acumula oboseală, chiar și frustrare
care poate fi datorată eșecurilor. Când vine
vorba de eșecuri acestea fac parte din viața unui sportiv, ambiționându-se să devină cel mai bun, pentru a-și îndeplini visul
trebuie să lupte și să nu lase eșecurile să
îi acapareze mintea căci cariera îi va oferi
multe obstacole și dezamăgiri iar în felul
ăsta își dă seama de greșeli și ajunge exact
unde își dorește.
Succesul nu vine de la sine, vine prin muncă, dedicare și ambiție, visele se pot îndeplini, iar nevoia de a învinge trebuie să fie
constantă. Succesul este suma tuturor greșelilor iar aceste greșeli pot fi întâmpinate
o perioadă lungă din cariera unui sportiv
căci nu te naști cunoscător, devii pe parcurs
unul dar ajungi să vrei să te perfecționezi și
să-ți demonstrezi singur că poți. Dacă ești
perseverent și dorești să devii cel mai bun,
muncești. ,,Repetiția este mama învățăturii’’ după cum spune un proverb, la finalul
trudei tale vei fi răsplătit iar munca depusă
va deveni o laudă și o mândrie.
Talentul este o abilitate nativă pentru
un sport, acest cuvânt este folosit des de
necunoscători, se folosește pentru a denota
o abilitate înnăscută pentru o anumită activitate, nu se poate afirma că un campion s-a
născut pentru un sport ci că a lucrat pentru
a deveni ceea ce este. În schimb, fiecare
dintre noi ne naștem cu atribute specifice,
spre exemplu echilibrul, orientarea în spa-
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țiu, înălțimea, tipul de corp etc. sunt doar
câteva ce pot fi influențate genetic, astfel încât la maturitate se ating anumite valori ce
sunt optime pentru un anumit tip de sport.
Pe lângă aceste atribute fizice, de obicei
termenul talent se referă și la o îndemnare
foarte mare a sportivului actuală ori potențială. Influența cea mai mare asupra unui
progres este pasiunea sportivului pentru
ceea ce face. Talentul și rata de progres sunt
importante pentru cariera unui sportiv, astfel antrenorul judecă potențialul sportivului
observând cât de repede acumulează tehnici
și își dezvoltă îndemânarea.
În strânsă legătură cu pasiunea este și
disciplina, mulți antrenori spunând că preferă un sportiv disciplinat, în detrimentul
unuia talentat dar indisciplinat. Un sportiv
disciplinat, va ține cont de cererile antrenorului în legătură cu prezența la antrenamente și stilul de viață ordonat pentru a fi
propulsat către scopul lui de a fi cel mai bun.
Muhammad Ali spunea: „Pentru a fi un
mare campion, trebuie să crezi că ești cel mai
bun. Dacă nu ești, pretinde oricum că ești.”
Muhammad Ali nu este singurul cu atitudinea
asta și poate fi văzută la majoritatea sportivilor de top. Încrederea de sine puternică, uneori poate chiar absurd de mare, este un atu ce
îi va oferi sportivului puterea mentală necesară pentru a face față la cel mai înalt nivel.
Un exemplu care poate atesta această afirmație este Hu Jia, campion de scufundări,
este numit ,,Dumnezeul războiului’’. Născut
la Wuhan, Hubei în ianuarie 1983, a fost selectat pentru echipa națională la 16 ani. În
al doilea an de intrare în echipa națională, a
participat la Jocurile Olimpice de la Sydney
din 2000. În probele din 2000 ale echipei
de scufundări olimpice din Sydney, clasamentul echipei a fost primul Tian Liang, al
doilea Huang Qiang și al treilea Hu Jia. La
acea vreme, existau doar două locuri pentru scufundări pe platformă pentru bărbați
la Jocurile Olimpice, iar Hu Jia era un înlo
cuitor.

Cu o lună înainte de meci, Huang Qiang și-a
rupt încheietura în timpul antrenamentului. Huang Qiang și Tian Liang au colaborat, echipa a notificat brusc cum ca Hu Jia
într-o zi s-a decis ca el și Tian Liang să poată
coopera. Toată lumea înțelege că Hu Jia a
devenit un candidat obișnuit de pe bancă.
Hu Jia nu se aștepta că nu a câștigat un
singur campionat național și nici nu a participat la o competiție mondială, așa că va
merge la Jocurile Olimpice. Dintr-o dată,
opinia publică a fost supărată. „Sunteți deosebit de fericit și nervos că ați auzit această veste?” aproape fiecare reporter din acea
vreme i-a pus lui Hu Jia această întrebare.
„Fericirea este certă, dar deloc nervoasă.”
Hu Jia a analizat situația la acea vreme: „În
primul rând, la acea vreme, doar Sautin a
jucat împotriva mea în țări străine. Înainte de Olimpiadă, am concurat de trei ori și
l-am bătut de două ori. Din punct de vedere psihologic, nu am nicio sarcină. În iunie
2000, în orașul natal al orașului Xi Lian, în
Tian Tian, am bătut și Tian Liang o singură dată. Nimeni altcineva nu l-a bătut și nu
contează dacă vă este frică. Un vițel nu se
teme de tigri. În acel moment, am simțit că
nu mă simt. Opozanți!”
Hu Jia, în vârstă de 17 ani, a luat-o ușor și
a plecat la Sydney. Pentru el, era o foaie de
hârtie goală. Orice rezultat al jocului este
normal pentru el.
La Sydney, Hu Jia a sărit foarte bine în
primele trei mișcări, iar în a treia mișcare,
șase dintre cei șapte arbitri i-au acordat
chiar 10 puncte. Acest puști în fugă este cu
30 de puncte mai mare decât Tian Liang
după a treia mișcare. În cea de-a patra acțiune 626B, Hu Jia a continuat să-și spună:
„Trebuie să sari mai bine, mai bine și mai
bine ...”. S-a urcat pe peron, a decolat și s-a
aruncat în aer, toate au fost perfecte. În momentul în care a intrat în apă, corpul lui Hu
Jia s-a întors înapoi. După ce s-a aplecat o
vreme, a urmat un val mare de apă, iar publicul a huiduit! Din cauza acestei acțiuni,
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FRAILICH ANDREEA IOANA
Mențiune, Categoria 11-14 ani

Tian Liang a venit din spate, cu 50 de puncte mai mare decât Hu Jia și s-a clasat pe
primul loc, cu un scor total de 21 de puncte
mai mare decât Hu Jia. Hu Jia a jucat următoarele două mișcări constant și a câștigat
înapoi 10 puncte. Dar tot a pierdut, a pierdut față de Tian Liang și, de asemenea, a
pierdut la imaturitatea sa. După ce a primit
două medalii de argint în saltul cu platformă dublă și unică, Hu Jia s-a întors în China. Flori și aplauze îl așteaptă în continuare,
dar el este deosebit de nedorit: „Dacă pot
controla mai bine momentul în care intru în
apă, campionatul este al meu!” Hu Jia a început să creadă în sine: „Dacă am suficientă
experiență, am forța de a deveni campion
olimpic!”. După 2000, Hu Jia și-a stabilit
un obiectiv: să-l învingă pe Tian Liang și
înainte să se retragă Tian Liang, Hu Jia a
luat inițiativa de a cere echipei să crească
dificultatea pentru el însăși. Așa că Hu Jia
a început să practice 5255B, cea mai dificilă
acțiune din acea vreme. În urma Campionatului Mondial de scufundări, Hu Jia și-a făcut prima apariție internațională în această
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acțiune, deși a câștigat doar primul loc. Dar
unii oameni au început să spună că Hu Jia
este „cea mai dificilă persoană din scufundări din China”. Nu după mult timp, Hu Jia
a început să practice 407 B. Cineva a sărit
înainte, dar nimeni nu a îndrăznit să-l folosească în Seria Mondială.
Cele două mișcări sunt trăsăturile ucigașului lui Hu Jia. Pentru a le exersa bine, Hu
Jia nu își poate aminti de câte ori a fost rănit. În timpul antrenamentului, antrenorul
i-a cerut să sară. Hu Jia crede cu tărie că,
atât timp cât va lucra din greu, într-o zi va
reuși.
La Jocurile Olimpice de la Atena, Hu Jia și-a
spus că această oportunitate trebuie profitată. Dar lucrurile nu sunt adesea atât de ușor
de urmărit. Cu trei luni înainte de Jocurile
Olimpice de la Atena, ligamentul de gleznă
al lui Hu Jia a fost încordat în timpul antrenamentelor. „Piciorul a fost foarte umflat
la vremea respectivă, am crezut că s-a terminat, nu va fi un ligament rupt! Nu deveni
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cel de-al doilea Huang Qiang.” Din fericire,
diagnosticul medicului echipei a fost doar
o tulpină. În următoarele două săptămâni,
Hu Jia a rămas în pat sub instrucțiunile medicului, iar cele patru antrenamente majore înainte de Olimpiadă, respectiv Marele
Premiu Mondial de scufundări din 2004, au
început și ele, în timp ce Hu Jia era întins în
pat. „Jocurile Olimpice sunt chiar în fața ta.
Alții profită de oportunitatea competiției de
a face mai mult, iar eu ...”, Hu Jia s-a simțit
ca o gâscă sălbatică care a căzut în urmă și a
fost într-o stare de confuzie. Mai rămâne o
săptămână înainte de oprirea finală a Marelui Premiu - stația din Shanghai. Hu Jia s-a
recuperat în cele din urmă pentru a participa la unele antrenamente ale echipei. Hu
Jia și-a spus că abia de această dată înainte
de Jocurile Olimpice de la Atena a fost capabil să antreneze soldați, chiar dacă a sărit
pe un picior și a mers acolo fără să spună
nimic. „Leziunea nu este vindecată, cel mai
bine este să nu mergi.” Liderul echipei și antrenorul i-au oferit lui Hu Jia astfel de sfaturi. Hu Jia nu s-a răzgândit.
Cu o săptămână înainte de meci, Hu Jia a
spus că a folosit un minut de antrenament
ca două minute. Hu Jia a simtit durerea
de la gleznă pe tot parcursul meciului, dar
a câștigat. A fost cel mai dur câștig în mintea lui. Odată cu sfârșitul Marelui Premiu
de la Shanghai, toba Atenei suna încet. Hu
Jia a avut propriile gânduri: „Voi găsi cu siguranță o modalitate de a-l da jos dacă nu
am exersat până la nivelul de satisfacție. Nu
cred că am suficientă forță, așa că trebuie să
exersez mai mult. ”
În afara timpului de antrenament, Hu
Jia își ruga în continuare părinții să joace
badminton cu el în fiecare zi. El era unu-ladoi, iar bătrânul cuplu s-a conformat.

„Starea de spirit înaintea Olimpiadei de la
Atena este foarte complicată. Am eșuat de
atâtea ori și nu am renunțat pentru că credințele mele sunt neîntrerupte. Chiar dacă
simt că vomit în timpul practicării, mă voi
încuraja să perseverez.”
În prima dimineață a zilei de 29 august,
ora Beijingului, ziua în care Hu Jia aștepta
cu nerăbdare să ajungă în cele din urmă, a
stat acolo unde a vrut cel mai mult să stea
în primăvară în zona platformei pentru
bărbați de la 10 metri pentru Olimpiada
din Atena. Ca și Sydney, Hu Jia a jucat
normal în primele trei mutări și s-a clasat
pe locul patru. A patra acțiune, 407B, a fost
prima acțiune pe care Hu Jia a folosit-o în
competiție. În competițiile anterioare, rata
de succes a acestei acțiuni a fost de peste
90%. Cu un salt frumos și o întoarcere
aproape perfectă, Hu Jia a reușit și a urmărit
scorul pe locul doi.
Hu Jia a finalizat cu succes ultimele două
acțiuni, 307C și 5253B. La ultimul salt, el
a obținut cel mai mare scor de 100,98 si a
câștigat în sfârșit prima medalie olimpică
de aur din cariera sa de scufundări!
După Jocurile naționale de la Shandong din
2009, Hu Jia a ales să se retragă și să-și ia
rămas bun de la cariera sa de scufundări de
21 de ani, din cauza scufundărilor de lungă
durată și a impactului apei care a provocat
detașarea retinei, însoțit de probleme cu rănile lombare.
Chiar dacă a renunțat la cariera sa, a luptat
pentru ca visul lui să se împlinească, a ajuns
departe, și-a demonstrat că încrederea în
sine este cheia către perfecțiune.
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ACTIVITĂȚI internaționale

Sesiunea Internațională
pentru Tineri Participanți online
Octavian Morariu, Nadia Comăneci și Mihai Covaliu
în comisiile C.I.O.
Canalul Olimpic a aniversat 4 ani de la înființare
Ziua Internațională a Sportului
pentru Dezvoltare și Pace
Ziua Internațională a Păcii
85% din recomandările Agendei Olimpice 2020
au fost îndeplinite
O.M.S., un nou ghid privind
activitatea fizică versus sedentarism
Dezvoltarea durabilă a Mișcării Olimpice
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SESIUNEA INTERNAȚIONALĂ
PENTRU TINERI PARTICIPANȚI
Pentru prima dată în istoria Academiei Internaționale Olimpice (A.I.O.), din cauza
pandemiei de COVID-19 provocată de coronavirus care a afectat întreaga planetă, cea
de-a 60-a ediție a Sesiunii Internaționale
pentru Tineri Participanți a avut loc online
în perioada 4-10 septembrie 2020.
Pe parcursul celor 6 zile au avut loc sesiuni
interactive alături de reprezentanții A.I.O.
și profesorii invitați să prezinte diferite
teme legate de Olimpism.
Printre cei prezenți s-au numărat:
- Isidoros Kouvelos, președintele Academiei Internaționale Olimpice și membru al Comisiei de Educație Olimpică din
cadrul Comitetului Internațional Olimpic (C.I.O.)
- Prof. Dr. Konstantinos Georgiadis, decan onorific al Academiei Internaționale
Olimpice și membru al Comisiei de Edu
cație Olimpică din cadrul Comitetului Internațional Olimpic
- Dr. Dionyssis Gangas, consultantul al
președintelui Academiei Internaționale
Olimpice, consultant pe proiecte de dezvoltare la A.I.O. și membru al Comisiei
de Cultură și Moștenire Olimpică din
cadrul C.I.O.
- Stella Tachtara, coordinator la Sesiunea
pentru Tineri Participanți și manager de
programme Uniunea Europeană.
Lectori:
- Prof. Bruce Kidd (Canada), profesor la
Facultatea de Kinesiologie și Educație
Fizică de la Universitatea din Toronto și
decanul fondator al acestei facultăți. De
asemenea, a lucrat la Universitatea din
Toronto ca director al Hart House și di92

rector al Universității din Toronto Scarborough.
- Dr. Susan Brownell (USA), profesor de
antropologie la Universitatea Missouri – St. Louis. Este un expert recunoscut la nivel internațional în sporturile
chinezești.
- David Wallechinsky (USA), membru al
Comisiei de Cultură și Patrimoniu Olimpic a Comitetului Internațional Olimpic.
A fost președinte al Societății Internaționale a Istoricilor Olimpici (S.I.I.O) 20122020, fiind și vicepreședinte al S.I.I.O.
timp de opt ani și trezorier timp de opt
ani. Wallechinsky este beneficiar al Ordinului Olimpic al Comitetului Internațional Olimpic.
- Prof. José Luis Perez Trivino (Spania),
profesor de filosofie a dreptului la Universitatea Pompeu Fabra, Barcelona.
Membru al Consiliului Academic al Masterului în Sport, Etică și Integritate.
- Prof. Yannis Thedorakis (Grecia), prorector (2018-2022 și 2008-2012) și profesor
de psihologie sportivă la Departamentul
de Educație Fizică și Științe Sportive de la
Universitatea din Tesalia, Grecia. A fost
membru al Consiliului de conducere al
Societății Europene de Psihologie Spor
tivă (1999-2003), șef al departamentului
său (2000-2004 și 2006-2008), preșe
dinte al Societății Grecești de Psihologie
Sportivă (2004-2006), membru al Comi
tetului editorial al „Psihologiei sportului
și exercițiului” (1999-2013), președinte
al Academiei Elene de Educație Fizică
(2008-2012).
- Dr. Mike B. Duignan (GBR)
- Prof. David McGillivray (GBR), coordonează o catedră de evenimente și cul-
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turi digitale la Universitatea din Vestul
Scoției.

Tema dezbătută
Cum putem face contractul orașului gazdă
mai eficient în protejarea drepturilor omului în timpul Jocurilor Olimpice?
Aspirația generală a Mișcării Olimpice este
de a contribui la „construirea unei lumi
pașnice și mai bune prin educarea tinerilor
prin sport, practicat fără discriminare de
niciun fel și în spirit olimpic, care necesită
înțelegere reciprocă cu un spirit de prietenie, solidaritate și fair-play”. În acest sens,
întărirea contractului de oraș-gazdă în
domeniul drepturilor omului ar fi semnificativă în descurajarea încălcărilor drepturilor omului înainte, în timpul și după
Jocurile Olimpice. Dorind să consolideze
contractul cu orașul gazdă, sunt prezentate
următoarele sugestii în vederea protejării
încălcărilor drepturilor omului în timpul
Jocurilor Olimpice:

• Documentul ar trebui să acorde prio
ritate problemelor legate de drepturile
omului prin dedicarea unei secțiuni care
să pronunțe așteptările către gazdă cu
privire la drepturile omului, astfel cum
este consacrat Declarația universală de
drepturi.
• Responsabilitatea Comitetului InternationaI Olimpic și a orașului gazdă ar trebui definită în cadrul contractului și ar
trebui să acopere semnificația implicită
a stâlpilor olimpici, respectiv sport, cultură și mediu.
• Necesitatea de a stabili statutul național
al drepturilor omului într-o țară înainte
de acordarea drepturilor de găzduire
unui oraș.
• Documentul ar trebui să conțină angajamente ale Guvernului în ceea ce privește
menținerea drepturilor solide ale omului
înainte, în timpul și după Jocurile Olimpice.
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• Guvernul ar trebui să semneze contractul
pentru a asigura angajamentul și respectarea secțiunilor și clauzelor drepturilor
omului conținute în document.

A fost cea mai potrivită temă, cum ar fi lupta
pentru drepturile omului, diversitate și incluziune în ceea ce ne unește cel mai mult,
Olimpismul.

• Este nevoie de găsirea unui echilibru de
către Comitetul Internațional Olimpic
privind aspectele comerciale ale Jocurilor Olimpice și mandatul său de a servi
comunitățile locale prin protejarea drepturilor omului.

Peste 61 de țări unite pentru a găsi împreună
răspunsuri la ceea ce mulți se tem să întrebe.

Îmi amintesc că mi s-a spus despre magia
Olimpiei, despre poveștile și aventurile ti
nerilor curioși cu același scop.
Când a sosit timpul pentru cea de-a 60-a
Sesiune Internațională pentru Tineri Participanți, lumea era diferită, sau poate că
această pandemie are doar un alt nume.
Timpul și viața nu sunt întotdeauna una
lângă alta.
Dar când ființele umane doresc, sunt capabile de lucruri extraordinare.
Am văzut un grup de oameni care depășeau
barierele, unind lumea prezentată în cutii
mici într-un limbaj universal. Iubirea pen
tru sport, Mișcarea Olimpică și drepturile
de a fi cine ești cu adevărat.

Am descoperit că pot fi poet, că există un
spațiu și un timp pentru toate, energia mea
de a mă distra și de a mă bucura de viață
este cea care mă determină, de asemenea,
să vorbesc, fără teama celor care mă ascultă.
Aș dori să mulțumesc tuturor pentru ceea ce
am învățat, partajare și predare profundă în
această sesiune. Echipa A.I.O. și toți coordonatorii care nu au scutit niciun efort pentru a putea trăi această experiență la maximum, în ciuda stării actuale în care trăim,
fiind cei mai creativi în activități și ne-au
făcut să ne simțim parte a acestei familii ca
și cum am fost acolo. Spiritul olimpic a trăit
aici și este foarte viu.
Alexandru ILIE
Expert C.O.S.R.

Am creat inelul prieteniei, am creat respect
și am depășit excelența. Chipuri, inimi și suflete, toate pe același podium. Ne potrivim
cu toții acolo!
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OCTAVIAN MORARIU, NADIA COMĂNECI
ȘI MIHAI COVALIU, ÎN COMISIILE C.I.O.
Trei personalități marcante ale sportului
românesc fac parte din componența comisiilor Comitetului Internațional Olimpic
(C.I.O.) pentru 2020: Nadia Comăneci, Octavian Morariu și Mihai Covaliu.
Octavian Morariu, membru C.I.O. pentru
România, șeful comisiei C.I.O. pentru viitoarele ediții ale Jocurilor Olimpice (J.O.)
de iarnă, a fost cooptat încă de anul trecut în
Comisia de Coordonare a J.O. Beijing 2022
prezidată de Juan Antonio Samaranch Jr.,
și reconfirmat pentru 2020.
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Mihai Covaliu, președintele Comitetului
Olimpic și Sportiv Român (C.O.S.R.), se numără, alături de Nadia Comăneci, printre
membrii Comisiei C.I.O. pentru Anturajul
Sportivilor, prezidată de Serghei Bubka.
Președintele C.O.S.R. este, de asemenea,
șeful comisiei de marketing și comunicare
a Asociațiilor Comitetelor Europene Olimpice (E.O.C.) și membru în comisia de marketing a Asociațiilor Comitetelor Naționale
Olimpice (A.N.O.C.).
În prezent, în cele 30 de comisii ale C.I.O.,
47,7 % din locuri sunt ocupate de femei, față
de 45,4 % în 2019.
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CANALUL OLIMPIC A ANIVERSAT
PATRU ANI DE LA ÎNFIINȚARE
Olympic Channel (Canalul Olimpic) reprezintă un serviciu de televiziune digitală, cu
sediul la Madrid, operat de Comitetul Internațional Olimpic (C.I.O.), care a fost lansat
pe 21 august 2016, odată cu închiderea Jocurilor Olimpice de vară de la Rio (Brazilia).
Derulat sub deviza „Unde Jocurile nu se
termină niciodată”, Canalul Olimpic își
propune conectarea publicului larg cu
Mișcarea Olimpică și are ca obiectiv principal menținerea interesului pe tot parcursul
anului pentru sporturile olimpice, în special
în rândul unui public mai tânăr.
La patru ani de la lansare, Canalul Olimpic
a depășit 3,3 miliarde de vizionări video
pe toate platformele. Potrivit administratorilor, trendul ascendent de vizibilitate a
înregistrat o creștere de 65% în ultimele 12
luni în sfera utilizatorilor care revin lunar.
De asemenea, Canalul Olimpic a creat peste 25.000 de piese de conținut avându-i în
prim plan pe sportivi, a produs peste 76 de
serii și filme originale, a câștigat 10,4 milioane de adepți ai social media, conținut oferit în 12 limbi și are parteneriate de distribuție liniară în 175 de teritorii.
Un element de succes al Canalului Olimpic
a fost transmiterea Jocurilor Olimpice de

Tineret Lausanne 2020, ediția de iarnă, în
calitate de deținător de drepturi digitale la
nivel mondial, cea mai promovată competiție olimpică digitală de până acum.
În ultimul an, creșterea audienței a
fost datorată campaniilor digitale ale
Comitetului Internațional Olimpic din
timpul pandemiei COVID-19, care i-au avut
în prim-plan pe sportivii de top și antrenamentele de acasă ale acestora promovate
pe social media, dar și evenimentele cheie
create în sprijinul Jocurilor Olimpice de la
Tokyo 2020.
Juan Antonio Samaranch Jr., președintele
Olympic Channel Services, a afirmat: „Dea lungul celor patru ani, Canalul Olimpic a
făcut pași mari pentru a ajunge la fani și la
publicul tânăr căruia i-a oferit nenumărate posibilități de a accesa platforme variate. Cu mai puțin de un an până la Jocurile
Olimpice Tokyo 2020, care au fost amânate
în 2021, ne așteptăm la o nouă perioadă în
care se vor doborî recorduri, deoarece echipa de la Canalul Olimpic continuă să creeze
conținut de promovare atât pentru Jocurile
Olimpice din Japonia, cât și pentru iubitorii
de sport din întreaga lume”.
Imagini: www.olympic.org
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ZIUA INTERNAȚIONALĂ A SPORTULUI
PENTRU DEZVOLTARE ȘI PACE
În fiecare an, la data de 6 aprilie, se sărbătorește Ziua Internațională a Sportului pentru
Dezvoltare și Pace, ceea ce reprezintă recunoașterea influenței pozitive pe care sportul
o poate avea asupra progresului drepturilor
omului și asupra dezvoltării sociale și economice. Se arată că sportul are puterea de
a aduce schimbări, de a ajuta la dezvoltarea
comunităților și de a încuraja pacea și înțelegerea atât la nivel național, cât și mondial. Inițiativa este susținută și de Comitetul
Internațional Olimpic (C.I.O.), în calitatea
sa de Observator Permanent al Organizației
Națiunilor Unite (O.N.U.), întrucât Ziua Internațională a Sportului pentru Dezvoltare
și Pace evidențiază rolul și contribuția organizațiilor sportive în programele de schimbare socială și dezvoltare umană.
În contextul general actual, când la data
de 11 martie 2020, Organizația Mondială
a Sănătății a declarat că epidemia de
COVID-19 este o pandemie, (toate manifestările publice au fost anulate, școlile parcurile și locurile de joacă au fost închise)
această zi vine să încurajeze populația să
rămână activă în timp ce se confruntă cu
măsurile de izolare impuse, să încurajeze
solidaritatea și spiritul de echipă.
Îndemnul zilei este #BeActive – să fim
activi și sănătoși și să învingem împreună
COVID-19.
De Ziua Internațională a Sportului pentru
Dezvoltare și Pace, președintele Comitetului Internațional Olimpic, Thomas Bach
a transmis un mesaj de încurajare dintr-o
postură inedită – de pe bicicleta de acasă,
îndemnând pe toată lumea să facă mișcare, dar acasă. Președintele C.I.O. s-a alăturat celor care luptă împotriva COVID-19
și îi îndeamnă pe toți oamenii să fie activi
(#beactive), să rămână sănătoși și activi
(#stayhealthy, #stayactive) și să fie puternici (#staystrong) în aceste momente difici98

le, când întregul mapamond se confruntă cu
pandemia, iar populația este sfătuită să stea
acasă pentru a împiedica răspândirea virusului. Toate acestea ne vor ajuta pe toți să
trecem împreună peste provocările actuale.
Astfel că anul acesta, Ziua Internațională a
Sportului pentru Dezvoltare și Pace se va
concentra asupra beneficiilor pentru sănătate ale participării la activități fizice și
sportive, în special în acest moment de incertitudine și distanțare socială. Activitatea fizică îmbunătățește sănătatea mentală,
ajută la înfrângerea gândurilor negative,
scade stresul, depresia și întărește sistemul
imunitar.
Prin aderarea la campania #BeActive a
Națiunilor Unite, Comitetul Internațional
Olimpic și întreaga Mișcare Olimpică arată umanitatea și solidaritatea comunității sportive cu restul lumii. Prin abilitățile
noastre individuale unice și puterea colectivă, putem să ne reunim și să împărtășim
modalități creative de a ne îmbunătăți sănătatea și bunăstarea prin sport și activitate
fizică – chiar și în limitele propriilor noastre
case.
Mesajul de încheiere a lui Thomas Bach a
fost următorul: „Astăzi și nu numai, trebuie să fim activi (#BeActive) și să rămânem
uniți!”.
Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății,
activitățile sportive se pot realiza și fără
echipament, cât și în condițiile unui spațiu
limitat. De asemenea, există multe instrumente online și digitale gratuite și accesibile, menite să încurajeze persoanele de toate
vârstele și cu diferite aptitudini să rămână
active și mobile în timp ce stau acasă.
În acest sens, pe canalele de socializare ale
Comitetului Internațional Olimpic, sportivi
olimpici din întreaga lume au împărtășit
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idei creative, sfaturi, filmulețe, poze, despre
cum rămân activi și își mențin forma fizică.
Toți oamenii au fost încurajați să le urmeze exemplul și să posteze și ei, la rândul lor
antrenamentele de acasă pe rețelele de socializare, folosind hastag-urile #BeActive,
#StayStrong, #StayHealthy și #StayActive.
Pentru O.N.U. cât și pentru U.N.E.S.C.O.,
sportul și jocul sunt drepturi ale omului
care trebuie respectate și aplicate la nivel
mondial.

De asemenea, sportul este o activitate fizică
din ce în ce mai recunoscută și folosită ca
instrument cu costuri reduse și cu un impact ridicat în eforturile de dezvoltare umanitară și de consolidare a păcii, nu numai
de O.N.U., ci și de organizațiile neguvernamentale, guverne, federații sportive, forțe
armate și mass-media.

99

spirit olimpic

ZIUA INTERNAȚIONALĂ A PĂCII
Ziua Internațională a Păcii este sărbătorită în fiecare an la data de 21 septembrie.
Aceasta este dedicată păcii, simbolul acesteia fiind porumbelul alb, indiferent de cultură ori țară.
Ziua a fost sărbătorită pentru prima oară
în anul 1981, iar de atunci este celebrată
în fiecare an de mai multe națiuni, organizații politice și militare. Ziua s-a sărbătorit
inițial în a doua zi de marți din luna septembrie (astfel încât aceasta să coincidă cu
deschiderea sesiunilor anuale ale Adunării
Generale a Organizației Națiunilor Unite
O.N.U.), însă din anul 2001, Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a stabilit definitiv data de 21 septembrie.
În urmă cu un an, pe 21 septembrie – Ziua
Internațională a Păcii, Organizația Națiunilor Unite sublinia importanța combaterii
schimbărilor climatice ca un mod de a proteja și promova pacea în lume. Sub deviza
„Acțiuni climatice pentru pace”, O.N.U. prezenta puterea fiecăruia de a aduce o astfel
de pace, începând cu stingerea luminilor,
folosirea transportului public sau organizarea unei campanii de conștientizare în comunitatea sa.
Pentru anul 2020, marcat de pandemia de
coronavirus care a afectat relațiile interumane pe întreg mapamondul, mesajul ales
de O.N.U. pentru a sărbători atât Ziua Internațională a Păcii, cât și aniversarea a 75
de ani de la înființarea O.N.U., a fost „Împreună modelăm pacea”. Îndemnul a fost
să sărbătorim ziua răspândind compasiune,
bunătate și speranță în fața pandemiei. În
timp ce ne străduim să învingem COVID
-19 și este recomandată distanțarea fizică,
această zi este dedicată promovării dialogului.
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Președintele Comitetului Internațional
Olimpic (C.I.O.), Thomas Bach, a pus accent pe puterea sportului de a contribui la
pace prin unirea oamenilor, spunând ca
Jocurile Olimpice sunt singurul eveniment
din lume care reușește să adune întreaga
lume cu adevărat, sportivii participând și
respectând același set de reguli, toate fiind
egale, fără niciun fel de discriminare.
Având în vedere faptul că atât C.I.O., cât și
O.N.U. împărtășesc aceleași valori și urmăresc unitatea în lupta pentru pace și solidaritate, Thomas Bach a precizat faptul că
există un parteneriat între C.I.O. și O.N.U.,
obiectivul principal fiind contribuția la
menținerea păcii.
Unul din momentele istorice, în care sportul a reprezentat un simbol al păcii, a fost
la Jocurile Olimpice de iarnă de la PyeongChang din 2018. Echipa coreeană unificată,
formată din sportivi din Coreea de Sud și de
Nord, a defilat împreună pe stadion în ca
drul Ceremoniei de deschidere, sub steagul
unificării coreene.
Secretarul general O.N.U., Antonio Guterres a precizat faptul că dacă există un
adevărat simbol al păcii în lume, acesta este
spiritul olimpic.
Nelson Mandela a spus că sportul are mai
multă putere de a depăși barierele rasiale
decât un guvern întreg. S–a amintit de crearea Echipei Olimpice C.I.O. a Refugiaților,
care a concurat pentru prima dată la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro din 2016 și
care urmează să participe și la Tokyo, aceasta fiind foarte bine primită de colegi și de
public.
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85% DIN RECOMANDĂRILE
AGENDEI OLIMPICE 2020
AU FOST ÎNDEPLINITE
85% din recomandările Agendei Olimpice
2020 au fost îndeplinite. Aceasta este concluzia la care s-a ajuns în ședința consultativă a Comitetului Executiv al Comitetului
Internațional Olimpic (C.I.O.) din decembrie 2020. Agenda Olimpică 2020 a avut
ca rezultat schimbări profunde și progrese
în întreaga Mișcare Olimpică și a pus baze
solide pentru viitor. Adoptată de sesiunea
C.I.O. de la Monaco din decembrie 2014,
Agenda Olimpică 2020 reprezintă un set
de 40 de recomandări detaliate ale căror
obiectiv general a fost protejarea valorilor
olimpice și consolidarea rolului sportului în societate. Identificate și colectate
printr-un proces de colaborare și consultare
care implică părțile interesate ale Mișcării
Olimpice și experții externi, acestea au fost
conduse de recunoașterea faptului că lumea
evoluează rapid și că Mișcarea Olimpică a
avut ocazia de a fi un agent al schimbării.
Aspectele cheie din rezultatele Agendei
Olimpice 2020 includ:

Jocuri Olimpice
• C.I.O. a reformat complet modul în care
Jocurile Olimpice (J.O.) sunt acordate
prin introducerea celor două viitoare
comisii gazdă, iarnă și vară, făcând întreaga procedură mai cooperantă și mai
direcționată. Acest lucru a dus la o scădere a bugetelor medii de candidatură
pentru Jocurile Olimpice de Iarnă 2026
la 5 milioane USD, comparativ cu 35 mi
lioane USD pentru 2022, reprezentând o
reducere de aproximativ 80%.
• Prin maximizarea utilizării infrastructurii existente sau temporare, abordarea
nivelurilor serviciilor și a altor măsuri,
C.I.O. a redus semnificativ costurile organizării Jocurilor Olimpice.

• Acest lucru este demonstrat de:
- Economii de aproximativ 4,58 mi
liarde USD realizate în ultimii șapte
ani prin eforturi comune ale C.I.O. și
J.O. Tokyo 2020.
- Pentru J.O. Paris 2024, există o reducere a numărului total de apro
ximativ 1.000 de sportivi și oficiali.
Cota globală a sportivilor a fost redusă cu 592 comparativ cu J.O. Tokyo
2020 (inclusiv toate sporturile suplimentare) la exact 10.500. Acest lucru
va duce, de asemenea, la o reducere a
numărului total de oficiali cu 400.
- Se așteaptă ca 95% din bazele folosite
de J.O. Paris 2024 pentru organizarea
Jocurilor Olimpice să fie existente sau
temporare.
- Nu sunt planificate noi baze permanente pentru Jocurile Olimpice Los
Angeles 2028 (LA28).
• C.I.O. a întreprins ceea ce este probabil
cea mai mare reformă a programului
olimpic din istorie.
- Paritatea de gen va fi atinsă la Jocurile
Olimpice Paris 2024, cu exact același
număr de sportivi bărbați și femei care
participă, după J.O. Tokyo 2020, care
va atinge egalitatea de gen cu 48,8%
femei participante. La J.O. Londra
2012, înainte de Agenda Olimpică
2020, femeile reprezentau 44,2%.
- Numărul de evenimente mixte la
Jocurile Olimpice a crescut de la opt
înaintea Agendei Olimpice 2020
(Londra 2012) la 18 pentru J.O. Tokyo
2020 și 22 pentru J.O. Paris 2024.
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- Sporturile suplimentare, care pot fi
propuse de către comitetele de organizare, fac Jocurile Olimpice mai
urbane, mai tinere și mai feminine.
Tokyo 2020 a ales skateboarding, alpinism sportiv, surfing, karate și baseball / softball. J.O. Paris 2024 a selectat skateboarding, alpinism sportiv,
surfing și breakdancing.
• Jocurile Olimpice pentru Tineret (J.O.T.)
au servit drept laborator de inovație pentru testarea unor sporturi noi, mai tinere și mai urbane. Programele de inițiere
sportivă implementate pentru J.O.T.
Buenos Aires 2018 au atras 250.000 de
participanți, în timp ce la J.O.T. Lau
sanne 2020 programe similare au atras
200.000 de participanți.
• J.O.T. sunt acum acordate unor orașe
noi, contribuind la aducerea Olimpismului pe noi teritorii. A patra ediție a J.O.T.
de vară va avea loc la Dakar, Senegal, în
2026, prima competiție olimpică care se
va desfășura pe continentul african.

Sportivi
• Peste 100.000 de olimpici, sportivi de
elită și membrii anturajului lor s-au înscris la Athlete365, un ghișeu unic multilingvistic și o platformă dedicată care
oferă programe și resurse special adaptate în șase limbi.
• Aproximativ 5.500 de sportivi au beneficiat în primul an de programe de sprijin
oferite în domeniile dublei cariere, tranziției în carieră și sănătății psihice, precum și unui program de accelerare a afa
cerilor, livrat în colaborare cu Fundația
„Muhammad Yunus”.
• S-a adoptat inițiativa de Prevenire a
Hărțuirii și Abuzului în Sport care a fost
implementată la fiecare ediție a Jocurilor
Olimpice de la Rio 2016 și la Jocurile
Olimpice de Tineret din Buenos Aires
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2018, creându-se un cadru de salvare,
care include o componentă educațională,
un ofițer de salvare și un proces de raportare.
• C.I.O. a decis să înființeze „Certificatul
internațional de salvare în sport”. Cursul care conduce la certificare urmează
să înceapă în septembrie 2021. Aceasta
este o premieră de acest gen, deoarece
în prezent nu există un certificat sau un
standard minim de educație sau de formare pentru protejarea ofițerilor în sport
la nivel internațional.

Protejarea sportivilor
curați
• Mișcarea Olimpică cheltuiește 260 de
milioane USD în timpul unei Olimpiade
pentru a lupta împotriva dopajului, 136
milioane USD provenind direct de la
C.I.O.
•

Ca urmare a Agendei Olimpice 2020, 60
de milioane USD au fost investiți în protecția sportivilor curați.
- C.I.O. a oferit un fond de 30 milioane
USD pentru înființarea Agenției Internaționale de Testare, pentru a crea
condiții de concurență echitabile pentru toți sportivii.
- A fost înființat un fond „Protecția
sportivilor curați” de 20 milioane
USD: a) 10 milioane USD sunt alocate dezvoltării unor programe solide
de educație și conștientizare cu privire la riscurile aranjării meciurilor,
manipulării competițiilor și corupției
aferente. Acesta din urmă a condus la
aproximativ 50 de evenimente care au
atins aproximativ 100 de țări diferite,
implicând nu numai reprezentanți ai
sportului, ci și ai poliției, justiției penale și autorităților de pariuri.
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- b) 10 milioane USD sunt alocate pentru sprijinirea proiectelor care oferă
noi abordări științifice ale anti-doping.

Bună guvernare
• Implicarea în Parteneriatul Internațional Împotriva Corupției în Sport a dus
la primul instrument de prevenire a
corupției în sport. Parteneriatul a fost
lansat în cadrul Forumului Internațio
nal al C.I.O. privind Integritatea Sportivă
în februarie 2017. Misiunea sa este „de
a reuni organizații sportive internaționale, guverne, organizații interguvernamentale și alte părți interesate relevante
pentru a consolida și sprijini eforturile
pentru a elimina corupția și a promova
o cultură a bunei guvernări în sport și în
jurul său”.
• Memorandumuri de înțelegere cu
INTERPOL, Oficiul Națiunilor Unite
pentru Droguri și Criminalitate și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare
Economică încurajează cooperarea cu
guvernele în ceea ce privește credibilitatea sportivă. Împreună cu partenerii
săi, C.I.O. a elaborat noi orientări pentru
a atenua riscurile corupției.
• Independența Comisiei de etică a C.I.O.
a fost consolidată prin sesiunea C.I.O.
când s-au ales președintele și membrii Comisiei. Majoritatea membrilor
Comisiei este independentă de mișcarea
sportivă. Președintele Comisiei de etică a
C.I.O. este dl Ban Ki-moon, fost secretar
general al Organizației Națiunilor Unite.

Solidaritate
• C.I.O. distribuie 90% din veniturile sale
Mișcării Olimpice.
• În perioada Agendei Olimpice 2020,
bugetul alocat Solidarității Olimpice pentru sprijinirea sportivilor și a Comitetelor
Naționale Olimpice (C.N.O.) a fost majorat de la 311 milioane USD la 590 mili
oane USD pentru Olimpiada 2021-2024.
Aceasta reprezintă o creștere de 90%.
• În timpul crizei coronavirusului, C.I.O.
a sprijinit activ sportivii, C.N.O.-urile
și federațiile internaționale printr-un
program de ajutor suplimentar de până
la 150 milioane USD. Acesta a sprijinit
peste 1.600 de sportivi cu burse olimpice
pentru J.O. Tokyo 2020, permițându-le
să-și continue pregătirile pentru Jocurile
Olimpice amânate anul următor.
• C.I.O. a creat Echipa Olimpică a Refugiaților C.I.O.. Susținuți în pregătirea
lor de Solidaritatea Olimpică, 10 sportivi
au concurat pentru prima dată la Jocurile Olimpice de la Rio 2016, trimițând
un mesaj de speranță refugiaților și persoanelor strămutate din întreaga lume.
Solidaritatea Olimpică sprijină acum un
grup de peste 50 de bursieri refugiați care
aspiră să se alăture Echipei Olimpice a
refugiaților pentru J.O. Tokyo 2020.
• C.I.O. a creat Fundația Olimpică a Refugiului în 2017. În cei trei ani scurți de
la înființare, a început deja și a susținut
proiecte în Rwanda, Mexic, Turcia, Re-
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publica Democrată Congo, Kenya, Iordania, Uganda și Columbia. Până la
200.000 de tineri afectați de strămutare
au putut să își continue pregătirea.

Relevanța sportului
în societate
• C.I.O. și Organizația Națiunilor Unite
(O.N.U.) au semnat un memorandum de
înțelegere la începutul Agendei Olimpice
2020, rezultând o cooperare la cel mai
înalt nivel.
• În rezoluția de stabilire a Obiectivelor de
Dezvoltare Durabilă a O.N.U., sportul a
fost recunoscut ca „important factor de
dezvoltare durabilă”.
• C.I.O. și-a extins colaborarea cu Organizația Mondială a Sănătății (O.M.S.) prin
semnarea unui acord de cooperare în
mijlocul pandemiei globale de coronavirus. Acordul întărește eforturile comune
ale C.I.O. și O.M.S. de a promova un
stil sănătos de viață, inclusiv activitatea
fizică și sportul, ca instrument pentru
sănătatea de pe glob și în conformitate cu
obiectivul de dezvoltare durabilă. Acest
lucru și-a găsit expresia într-o campanie globală numită #HealthyTogether,
care este marcă comună C.I.O., O.N.U. și
O.M.S.
• Puterea sportului de a reuni toți oamenii
într-o competiție pașnică a fost demonstrată la Jocurile Olimpice de Iarnă PyeongChang 2018, cu marșul comun al
sportivilor C.N.O. din Republica Coreea
și Republica Populară Democrată Core
eană. Acest lucru a fost posibil prin
„Declarația Peninsulei Coreene Olimpice”, care a fost semnată de toate părțile
sub conducerea C.I.O. și care conținea
decizii excepționale ale C.I.O. pentru a
face posibilă participarea și activitățile
comune ale celor două echipe. A urmat
un lung proces de negocieri și implicare
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guvernamentală la nivel înalt de către
C.I.O..
• C.I.O. și-a consolidat angajamentul față
de incluziune prin semnarea unui acord
pe termen lung cu Comitetul Internațional Paralimpic (C.I.P.), ducând parteneriatul la un nou nivel până cel puțin în
2032. Această cooperare asigură organizarea Jocurilor Paralimpice și oferă stabilitatea financiară a C.I.P. ca organism
de conducere al sportului paralimpic. Ca
parte a acordului, C.I.O. va continua să
oblige orice gazdă a Jocurilor Olimpice
să organizeze și Jocurile Paralimpice.
• Casa Olimpică, noua casă a C.I.O., inaugurată în 2019, este una dintre cele mai
durabile clădiri din lume.
• C.I.O. este acum o organizație neutră din
punct de vedere al emisiilor de carbon și
s-a angajat să devină o organizație climatică pozitivă până în 2024.
• Ca parte a angajamentului său de a trece
de la o organizație neutră din punct de
vedere al emisiilor de carbon la o organizație pozitivă pentru climă, C.I.O.
va contribui, cu sprijinul Programului
O.N.U. de mediu, la proiectul Marelui
Zid Verde - inițiativa emblematică a Uniunii Africane pentru a combate efectele
deșertificării - prin plantarea unei „păduri olimpice” începând cu 2021.

Egalitatea de gen
• Astăzi, numărul femeilor din C.I.O. este
de 37,5%, în creștere față de 21% la începutul Agendei Olimpice 2020. Repre
zentarea femeilor în Comitetul Executiv
al C.I.O. este de 33,3%, față de 26,6%.
Femeile reprezintă 47,8% din membrii
comisiilor C.I.O., comparativ cu 20,3%
• C.I.O. a cerut tuturor Comitetelor Olimpice să includă cel puțin o femeie și un
bărbat în echipele lor pentru prima dată
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în istorie la Jocurile Olimpice de la Tokyo
2020. Liniile directoare ale protocolului
C.I.O. au fost modificate pentru a permite unei sportive și a unui sportiv din
fiecare Comitet Olimpic să fie împreună
purtători de drapel în timpul ceremoniei
de deschidere.

Canalul Olimpic
• A fost pusă în aplicare o strategie digitală,
începând cu lansarea în 2016 a Canalului
Olimpic, platforma „mereu pornit” pentru a conecta Mișcarea Olimpică și pu
blicul larg.
• De la lansarea Canalului Olimpic, în
2016, a obținut aproximativ 3,4 miliarde
de vizionări video pe toate platformele; a
creat peste 25.000 de piese de conținut
centrat pe sportivi; a produs peste 76 de
serii și filme originale; a încheiat acorduri
de colaborare cu 95 de federații partenere; a câștigat 10,4 milioane de adepți ai
social media; conținut oferit în 12 limbi;

și are parteneriate de distribuție liniară
în 175 de teritorii. Aproximativ 75% din
implicarea pe rețelele de socializare este
cu persoane cu vârsta sub 35 de ani.
„Agenda Olimpică 2020 a schimbat Jocurile Olimpice, C.I.O. și Mișcarea Olimpică.
Realizarea a 85% din recomandări este un
exemplu extraordinar de ceea ce putem realiza atunci când lucrăm împreună, dar este
convingerea noastră că succesul de astăzi
ne oferă doar oportunitatea de a conduce
schimbarea pentru mâine”, a spus preșe
dintele C.I.O., Thomas Bach. El a continuat: „Prin realizarea unității pe care Agenda
Olimpică 2020 a creat-o în cadrul Mișcării
Olimpice și consolidarea succesului acesteia, putem contribui la modelarea lumii
post-coronavirus. Din această poziție de
forță și stabilitate, avem toate motivele
pentru a fi încrezători în viitorul nostru,
deoarece ne continuăm misiunea de a face
lumea un loc mai bun prin sport.”
Sursa: olympic.org
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O.M.S., UN NOU GHID PRIVIND
ACTIVITATEA FIZICĂ VERSUS SEDENTARISMUL
Comitetul Internațional Olimpic (C.I.O.)
a salutat apariția noului ghid privind activitatea fizică și comportamentul sedentar
publicat la finalul lunii noiembrie de către
Organizația Mondială a Sănătății (O.M.S.),
care prezintă recomandări privind cantitatea de activitate fizică (frecvență, intensitate
și durată) necesară pentru a oferi beneficii
semnificative pentru sănătate și pentru a
atenua riscurile de îmbolnăvire.
Noile orientări au fost elaborate pentru a
permite țărilor din întreaga lume să introducă politici naționale de sănătate bazate
pe dovezi și, de asemenea, să ofere recomandări cu privire la asocierea dintre comportamentul sedentar și implicațiile asupra
sănătății.
Ca primă constatare generală, se confirmă
că activitatea fizică practicată în mod regulat este un factor protector esențial pentru

prevenirea și ținerea sub control a bolilor, pentru ameliorarea sănătății mentale,
menținerea funcțiilor cognitive și evitarea
depresiei și anxietății.
Din păcate, conform estimărilor mondiale,
circa 27,5% din adulți și 81% din adolescenți nu respectă recomandările O.M.S. din
2010 privind activitatea fizică și, practic, nu
se constată o îmbunătățire pe acest plan în
ultimul deceniu.
Mai mult chiar, în țările dezvoltate se constată o agravare a situației, odată cu creșterea timpului petrecut în fața ecranelor (telefon, tabletă, laptop, televizor etc.).
De asemenea, se observă importante inegalități. Astfel, în majoritatea țărilor, fetele și
femeile sunt mai puțin active decât băieții și
bărbații, existând și diferențe semnificative
în funcție de venit, țară sau regiune.
Între 4 și 5 milioane de decese ar putea fi
evitate anual dacă populația mondială ar fi
mai activă fizic.
În aceste condiții, O.M.S. propune mai multă activitate fizică de orice fel și evitarea sedentarismului.
Recomandările O.M.S. vizează toată populația și toate grupele de vârstă (de la 5 ani
la 65+ ani), indiferent de sex, religie, statut
socio-economic sau aptitudini.
Principalele recomandări sunt:
1. Activitatea fizică e benefică pentru inimă, corp și spirit – Activitatea
fizică practicată în mod regulat poate
preveni și ajuta la evitarea bolilor cardio-vasculare, a diabetului de tip 2 și a
cancerului, responsabile de aproape trei
sferturi din decese la nivel mondial. Activitatea fizică poate, de asemenea, să
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reducă simptomele de depresie și anxi
etate și să îmbunătățească gândirea,
înțelegerea, învățarea și starea generală
a persoanei.
2. Orice volum de activitate fizică este
mai bun decât nimic, însă se aplică
regula „cu cât mai mult, cu atât mai
bine” – În interesul sănătății și bunăstării, O.M.S. recomandă ca adulții să practice săptămânal minim 150-300 minute
de activitate aerobică de intensitate mo
derată (sau timpul echivalent de activitate intensă), iar copiii și adolscenții să
facă zilnic, în medie, 60 minute de activitate moderată.
3. Toate activitățile fizice contează –
Activitatea fizică poate fi desfășurată ca
parte a muncii zilnice, pentru deplasare
(pe jos, pe trotinetă sau cu bicicleta), sub
formă de sport sau de agrement, dar și în
cadrul sarcinilor casnice sau cotidiene.
4. Întărirea mușchilor este benefică
pentru toate vârstele – Persoanele

mai în vârstă (peste 65 de ani) ar trebui
să adauge în rutina lor și exerciții cu accent pe echilibru și coordonare, precum
și exerciții de dezvoltare a musculaturii,
care ajută la prevenirea căzăturilor și la
sănătatea generală.
5. Sedentarismul excesiv este dăună
tor sănătății – Acesta poate crește
riscul bolilor cardio-vasculare, a cancerului și a diabetului de tip 2. Pentru o
sănătate mai bună este indicat să limitați
sedentarismul și să fiți activ.
6. Toată lumea are de câștigat dacă
adoptă un stil de viață cu mai multă
activitate fizică și mai puțin seden
tarism – Inclusiv grupuri mai puțin
predispuse la a fi active, cum ar fi femeile
însărcinate și post-partum, persoanele
cu boli cronice sau cu dizabilități. Aceste persoane ar trebui să facă un efort
suplimentar pentru a urma, în măsura
posibilităților fizice, aceste recomandări.
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DEZVOLTAREA DURABILĂ
A MIȘCĂRII OLIMPICE

CINE:
Organizația Națiunilor Unite
CE:
Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă – program de acțiune globală în domeniul
dezvoltării cu un caracter universal și care promovează echilibrul între cele trei
dimensiuni ale dezvoltării durabile – economic, social și de mediu.
S-a adoptat o rezoluție care reafirmă rolul sportului ca accelerator global al păcii și
al dezvoltării durabile pentru toți și în construirea rezistenței globale pentru a aborda
pandemia de COVID-19
CÂND:
Iulie 2020
UNDE:
Adunarea Generală a O.N.U.
SCOP:
Raportul evidențiază rolul important al activității fizice și sportului în atenuarea
impactului pandemiei asupra sănătății și bunăstării. De asemenea, examinează
modalitățile de construire a rezilienței globale pentru a contracara șocurile viitoare prin
investiții și inovare în sport și politici legate de sport
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DEZVOLTAREA DURABILĂ A MIȘCĂRII OLIMPICE
În cadrul Summit-ului privind dezvoltarea
din septembrie 2015, Organizația Națiunilor Unite (O.N.U.) a adoptat Agenda 2030
pentru dezvoltare durabilă, un program
de acțiune globală în domeniul dezvoltării
cu un caracter universal şi care promovează echilibrul între cele trei dimensiuni ale
dezvoltării durabile – economic, social şi de
mediu.
Agenda 2030 cuprinde 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă, reunite informal şi sub
denumirea de Obiective Globale. Prin intermediul acestora, se stabileşte o agendă de
acţiune ambiţioasă pentru următorii 15 ani
în vederea eradicării sărăciei extreme, combaterii inegalităţilor şi a injustiției şi protejării planetei până în 2030.
1. Fără sărăcie – Eradicarea sărăciei în
toate formele sale şi în orice context.
2. Foamete
foametei,

110

„zero” –
asigurarea

Eradicarea
securităţii

alimentare, îmbunătăţirea nutriţiei şi
promovarea unei agriculturi durabile.
3. Sănătate şi bunăstare – Asigurarea
unei vieţi sănătoase şi promovarea
bunăstării tuturor la orice vârstă.
4. Educaţie de calitate – Garantarea
unei educaţii de calitate şi promovarea
oportunităţilor de învăţare de-a lungul
vieţii pentru toţi.
5. Egalitate de gen – Realizarea
egalităţii de gen şi împuternicirea
tuturor femeilor şi a fetelor.
6. Apă curată şi sanitaţie – Asigurarea
disponibilităţii şi managementului
durabil al apei şi sanitaţie pentru toţi.
7. Energie curată şi la preţuri accesibile – Asigurarea accesului tuturor
la energie, la preţuri accesibile, într-un
mod sigur, durabil şi modern.
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8. Muncă decentă şi creştere economică – Promovarea unei creşteri
economice susţinute, deschise tuturor
şi durabile, a ocupării depline şi
productive a forţei de muncă şi a unei
munci decente pentru toţi.
9. Industrie, inovaţie şi infrastructură – Construirea unor infrastructuri
rezistente, promovarea industrializării
durabile şi încurajarea inovaţiei.
10. Inegalităţi reduse – Reducerea
inegalităţilor în interiorul ţărilor şi de
la o ţară la alta.
11. Oraşe şi comunităţi durabile –
Dezvoltarea oraşelor şi a aşezărilor
umane pentru ca ele să fie deschise
tuturor, sigure, reziliente şi durabile.
12. Consum şi producţie responsabile – Asigurarea unor tipare de consum
şi producţie durabile.
13. Acţiune climatică – Luarea unor
măsuri urgente de combatere a
schimbărilor climatice şi a impactului
lor.
14. Viaţa acvatică – Conservarea
şi utilizarea durabilă a oceanelor,
mărilor şi a resurselor marine pentru o
dezvoltare durabilă.
terestră
–
Protejarea,
15. Viaţa
restaurarea şi promovarea utilizării
durabile a ecosistemelor terestre,
gestionarea durabilă a pădurilor,
combaterea deșertificării, stoparea şi
repararea degradării solului și stoparea
pierderilor de biodiversitate.
16. Pace, justiţie şi instituţii eficiente – Promovarea unor societăți
pașnice și incluzive pentru o dezvoltare
durabilă, a accesului la justiție pentru
toţi şi crearea unor instituţii eficiente,

responsabile şi incluzive la toate
nivelurile.
17. Parteneriate
pentru
realizarea obiectivelor - Consolidarea
mijloacelor de implementare și
revitalizarea parteneriatului global
pentru dezvoltare durabilă.
O.N.U. a recunoscut de multă vreme contribuția sportului la dezvoltare și pace. Colaborarea dintre Comitetul Internațional
Olimpic (C.I.O.) și O.N.U. a jucat un rol central în promovarea sportului ca mijloc de realizare a obiectivelor de dezvoltare convenite la nivel internațional. În 2015, sportul a
fost în mod oficial introdus în Agenda 2030
pentru dezvoltare durabilă și a fost numit
un „facilitator important” pentru realizarea
Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă.
În timpul reuniunii plenare a Adunării sale
Generale din iulie 2020, Organizația Națiunilor Unite a adoptat, prin consens, o
rezoluție care reafirmă rolul sportului ca
accelerator global al păcii și al dezvoltării
durabile pentru toți și în construirea rezistenței globale pentru a aborda pandemia de
COVID-19.
Rezoluția a fost depusă cu ocazia dezbaterii raportului bienal al secretarului general:
„Sportul: un accelerator global al păcii și al
dezvoltării durabile pentru toți”. Pregătit
în contextul pandemiei globale COVID-19,
raportul evidențiază rolul important al activității fizice și sportului în atenuarea impactului pandemiei asupra sănătății și bunăstării. De asemenea, examinează modalitățile
de construire a rezilienței globale pentru a
contracara șocurile viitoare prin investiții și
inovare în sport și politici legate de sport.
Un aspect foarte important este că rezoluția
admite impactul pe care pandemia generată de COVID-19 l-a avut asupra tuturor
aspectelor sportului și încurajează „Statele membre ale O.N.U. să includă sportul și
activitatea fizică în planurile de recuperare
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după COVID-19, să integreze sportul și activitatea fizică în strategiile naționale pentru
o dezvoltare durabilă, luând notă de contribuțiile pe care sportul le aduce sănătății,
pentru a promova sportul sigur în calitate
de contribuitor la sănătatea și bunăstarea
persoanelor și a comunităților ”.
Textul recunoaște, de asemenea, „importanța abordărilor holistice ale sănătății și
bunăstării prin activitate fizică regulată, inclusiv sport și recreere, pentru a preveni și
controla bolile netransmisibile și a promova
stiluri de viață sănătoase, inclusiv prin educație fizică”.
În același timp, rezoluția recunoaște Charta
Olimpică și principiul nediscriminării și
„susține independența și autonomia spor
tului, precum și misiunea Comitetului
Internațional Olimpic în conducerea Miș
cării Olimpice și a Comitetului Interna
țional Paralimpic în conducerea Mișcării
Paralimpice.”
Rezoluția salută „cu apreciere toate Jocurile
Olimpice și Paralimpice viitoare, în special cele care vor avea loc la Tokyo în 2021,

la Beijing în 2022, la Paris în 2024, la Milano-Cortina (Italia) în 2026 și la Los Angeles (Statele Unite ale Americii) în 2028,
precum și Jocurile Olimpice pentru Tineret
care vor avea loc la Dakar în 2026 și invită
„viitoarele gazde ale unor astfel de Jocuri și
alte state membre să includă sportul, după
caz, în activitățile de prevenire a conflictelor
și să asigure implementarea eficientă a armistițiului olimpic în timpul Jocurilor”.
Președintele C.I.O., Thomas Bach, a declarat: „C.I.O. salută această rezoluție și mulțumește tuturor statelor membre O.N.U.
pentru sprijinul acordat. Aceasta este o
altă expresie a parteneriatului excelent dintre O.N.U., statele sale membre și C.I.O.,
care respectă pe deplin autonomia și neutralitatea politică a C.I.O. Apreciem, de
asemenea, marea recunoaștere a rolului
pozitiv al sportului pentru recuperarea postCOVID-19. C.I.O. este recunoscător că s-a
auzit apelul nostru de a include sportul în
planurile de recuperare post-COVID-19 ale
statelor membre O.N.U..”
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Sportul românesc în lume

Jocurile Olimpice pentru Tineret, Lausanne 2020
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Jocurile Olimpice de Tineret, Lausanne 2020
Jocurile Olimpice de Tineret ajunse la a
treia ediție, au debutat sub sloganul „Începe
acum” cu două ceremonii de deschidere, la
Lausanne și Saint-Moritz.
Jocurile Olimpice de Tineret reprezintă un
eveniment multi-sport, organizat de către Comitetul Internațional Olimpic (C.I.O.), alternând edițiile de vară cu cele de iarnă, fiecare
dintre ele având loc la o perioadă de patru ani.
La Jocurile Olimpice de Tineret de la Lausanne au participat 1.872 de sportivi, dintre
care 35 din România.
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În discursul său, la deschiderea Jocurilor
Olimpice de Tineret, președintele Comitetu
lui Internațional Olimpic (C.I.O.), Thomas
Bach a amintit ca Lausanne a fost timp de
mai bine de 100 de ani casa C.I.O.
Gazdă a Comitetului Internațional Olimpic,
din 1994, Lausanne este recunoscută drept
„Capitala Olimpică” a lumii, tot aici regăsindu-se Curtea de Arbitraj pentru Sport și sediile a aproximativ 55 de asociații sportive
internaționale.
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Mascota ediției de iarnă a Jocurilor Olimpice pentru Tineret, Yodli, este un animal hibrid compus din câteva animale care trăiesc
în munții elvețieni: o vacă, o capră și un câine St. Bernard. Pentru realizarea mascotei
s-au întrecut 140 de elevi de la o școală de
artă și comunicare de la Eracom.
Aprinderea Flăcării Olimpice a avut loc pe
Stadionul Panathinaikos, la Atena, apoi Torța a plecat spre Elveția unde a început Ștafeta
pentru Jocurile Olimpice pentru Tineret Lausanne 2020. Odată aprinsă, torța olimpică a
străbătut 26 de cantoane elvețiene. Printre
locurile emblematice se numară: Zermatt,
St. Moritz, Parlamentul elvețian de la Berna,
sediul Organizației Națiunilor Unite de la Geneva sau Chateau de Chillon. Periplul Torței
prin Țara Cantoanelor a durat 115 zile, torța
întorcându-se la Lausanne unde a fost aprinsă Flacăra Jocurilor, în cadrul ceremoniei de
deschidere a competiției.
Cei 35 de sportivi au reprezentat România
la cea de-a treia ediție de iarnă a Jocurilor
Olimpice de Tineret (competiție rezervată
sportivilor sub 18 ani) la biatlon, bob, hochei pe gheață, patinaj viteză, sanie, sărituri
cu schiurile, schi alpin, schi alpinism, schi
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fond și snowboard, 10 din cele 16 discipline
aflate în programul competiției.
Georgeta Popescu (prima romancă medaliată într-o competiție feminină de bob) și
Andrei Robert Nica au fost campionii olimpici de tineret la monobob ai României la
J.O.T. Lausanne 2020. Aceștia au fost premiați chiar de Octavian Morariu, membru
al Comitetului Internațional Olimpic pentru România.
Dintre cei 35 de sportivi români participanți
la J.O.T. Lausanne 2020, Constantin Surdu
a fost portdrapelul delegaţiei României. El
a concurat în proba de schi alpinism. În
2019 a ocupat locul al optulea în proba de
ştafetă a Campionatelor Mondiale de cadeţi,
în vreme ce la Campionatele Europene de
cadeţi din 2018 s-a clasat pe locul al şaselea
în proba de sprint.
Georgeta Popescu, care a concurat în proba
de bob, a fost portdrapelul României la festivitatea de la Saint Moritz.
România a ocupat locul 14 în clasamentul
pe medalii la J.O.T. Lausanne 2020, fiind
cucerite două titluri olimpice de tineret la
monobob, o medalie de bronz la patinaj vi-
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teză, un loc 4 tot la patinaj viteză, un loc 5 la
sanie echipe mixte și două locuri 6, la sanie
simplu și hochei pe gheață 3x3.

Locul 1
Georgeta Popescu – Monobob
Andrei Robert Nica – Monobob

Locul 3
Ramona Elena Ionel – Patinaj viteză –
sprint echipe mixte multinaționale

Locul 4
Ilka Fuzesy – Patinaj viteză – sprint echipe
mixte multinaționale

Locul 5
Ioana Corina Buzatoiu, Darius Lucian Șerban, Mircea Răzva, Nicolae Turea, Constantin Sebastian Motzca – Sanie – echipe mixte

Locul 6
Ioana Corina Buzatoiu – Sanie – simplu
Emilia Munteanu – Hochei pe gheață – 3x3
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Educație, cultură, sport

Programul joacă pentru viață.
Platforma „Sportul se joacă” lansată online
C.O.S.R. – curs de administrație sportivă
Olimpiada de benzi desenate – Ediția I, 2020
100 de ani de la Jocurile Interaliate din 1919
și Jocurile Olimpice de la Anvers din 1920
Drapelul olimpic la un secol distanță
de la prima arborare

PROGRAMUL „JOACĂ PENTRU VIAȚĂ”
PLATFORMA „SPORTUL SE JOACĂ” LANSATĂ ONLINE

CINE:
Comitetul Olimpic și Sportiv Român (C.O.S.R.), Institutul Aspen România, Banca
Comercială Română (B.C.R.) realizat în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării
(M.E.C.) și Ministerul Tineretului și Sportului (M.T.S.), cu sprijinul Fan Courier și al
Televiziunii Române.
CE:
„Sportul se joacă” este o platformă educațională de joacă, un loc unde sunt adunate
exerciții menite să inspire adulții să se joace de-a sportul cu copiii, exerciții ce pot fi aduse
la viață fără a fi nevoie de resurse speciale. Conține peste 120 de jocuri de-a sporturile
olimpice, cu diferite exerciții, din cele 12 discipline sportive olimpice.
CÂND:
22 octombrie
UNDE:
Online
SCOP:
„Sportul se joacă” este un program care îi va ajuta pe copii să descopere lumea minunată
a sportului, disciplinele olimpice și aceștia vor avea ocazia să aleagă ce îi atrage cel mai
mult, ce li se potrivește și ce sport vor să practice pe viitor.
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PROGRAMUL „JOACĂ PENTRU VIAȚĂ”
PLATFORMA „SPORTUL SE JOACĂ” LANSATĂ ONLINE
În data de 24 iulie, la Complexul „Sydney
2000” de la Izvorani, Comitetul Olimpic și
Sportiv Român (C.O.S.R.), Ministerul Tineretului și Sportului (M.T.S.), Ministerul
Educației și Cercetării (M.E.C.) și Institutul
Aspen România au lansat programul
„Joacă pentru viață”. Astfel s-a încheiat
protocolul de colaborare pentru programul
de alfabetizare fizică a copiilor cu vârste
cuprinse între 5 și 12 ani, o prioritate
națională.

copiilor. Este esențial ca părinții, profesorii
de educație fizică și sport și antrenorii să
înțeleagă rolul determinant al practicării
unor activități sportive cât mai diverse, stimulând încrederea și dorința copiilor de a fi
activi fizic pe tot parcursul vieții.

Protocolul se întinde pe durata a doi ani și a
fost semnat de către președintele C.O.S.R.,
Mihai Covaliu, ministrul Educației și Cercetării, Monica Anisie, ministrul Tineretului
și Sportului, Ionuț Stroe și directorul executiv al Institutului Aspen România, Vlad
Nicolae. Semnarea protocolului „Sportul
se joacă” face parte dintr-un proiect mai
mare inspirat din Statele Unite ale Americii
numit „Joacă pentru viață”. Acesta își propune să sprijine dezvoltarea armonioasă a

„Sportul se joacă” este o platformă educațională de joacă, un loc unde sunt adunate
exerciții menite să inspire adulții să se joace
de-a sportul cu copiii, exerciții ce pot fi aduse la viață fără a fi nevoie de resurse speciale.
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Programul își propune să încurajeze cât mai
mulți copii la mișcare și vizează implicarea
adulților, susținându-i și inspirându-i să
practice sport alături de copii.

Este un proiect al C.O.S.R., al Institutului Aspen România și al Băncii Comerciale
Române realizat în parteneriat cu M.E.C.
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și M.T.S., cu sprijinul Fan Courier și al
Televiziunii Române.
Platforma „Sportul se joacă” este activă din
data de 22 octombrie, site-ul www.sportulsejoacă.ro conținând peste 120 de jocuri de-a
sporturile olimpice, cu diferite exerciții, din
cele 12 discipline sportive olimpice. Mai poate
fi accesată și pe canalul Youtube „Sportul se
joacă”, pagina de Facebook „Sportul se joacă”,
#sportulsejoacă.
Președintele C.O.S.R. a subliniat faptul că
„Sportul se joacă” este un program care îi va
ajuta pe copii să descopere lumea minunată
a sportului, disciplinele olimpice și vor avea
ocazia să aleagă ce îi atrage cel mai mult, ce
li se potrivește și ce vor să practice mai departe.
O parte dintre sportivii României s-au alăturat acestui proiect și au devenit Ambasa-

dori ai proiectului „Sportul se joacă”. Dintre aceștia se numără: Elisabeta Lipă, Alina
Dumitre, Ana–Maria Brânză Popescu, Paula Ivan, Mihai Covaliu, Marian Drăgulescu,
Alina Vuc, Anca Stoenescu, Crina Pintea,
Eva Tofalvi, Mihaela Șteff, Laura Coman,
Gianina Beleagă, Ionela Cozmiuc, George
Cosac și Răzvan Pârcălabu.
Promovând sportul de masă, copiii sunt îndrumați să identifice care disciplină îi atrage
mai mult, făcându-i să se joace de-a sportul
în 12 discipline sportive incluse în programul olimpic: altletism, baschet, biatlon,
canotaj, gimnastică, handbal, judo, lupte,
scrimă, tenis, tenis de masă și tir sportiv.
„Sportul se joacă” este primul program implementat sub egida „Joacă pentru viață”,
urmărindu-se ca și alte inițiave să-i urmeze
exemplul.
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C.O.S.R. – CURS DE ADMINISTRAȚIE SPORTIVĂ

CINE:
Comitetul Olimpic și Sportiv Român (C.O.S.R.) cu sprijinul Solidarității Olimpice (S.O.)
CE:
Solidaritatea Olimpică încurajează și susține Comitetele Naționale Olimpice să organizeze
și să desfășoare prin programe astfel de inițiative, acestea fiind un instrument pentru
întărirea guvernanței C.O.S.R. și stabilirea unor proceduri de lucru uniforme. Prin
acest Curs se urmărește crearea unei comunități de practică și învățare a administrației
sportive pentru a întări echipa de sprijin a Echipelor Olimpice ale României.
CÂND:
12-16 octombrie
UNDE:
Casa Olimpică din București
REZULTATE:
Au fost prezenți 21 de participanți de la 13 federații sportive naționale (haltere, schibiatlon, yachting, lupte, tenis de masă, gimnastică, taekwondo, handbal, tir sportiv, box,
triatlon, rugby, scrimă) și C.O.S.R.
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C.O.S.R. – CURS DE ADMINISTRAȚIE SPORTIVĂ
În perioada 12-16 octombrie, Comitetul
Olimpic și Sportiv Român (C.O.S.R.) cu
sprijinul Solidarității Olimpice (S.O.) a organizat Cursul de Aministrație Sportivă,
care se adresează federațiilor sportive naționale, olimpice și neolimpice.
Acesta a avut loc la Casa Olimpică din București și au participat în calitate de cursanți
reprezentanți de la 13 federații sportive
(haltere, schi-biatlon, yachting, lupte, tenis
de masă, gimnastică, taekwondo, handbal,
tir sportiv, box, triatlon, rugby, scrimă) și
trei experți ai Departamentului Sport din
cadrul C.O.S.R.
Președintele C.O.S.R., Mihai Covaliu și se
cretarul general al C.O.S.R., George Boroi
au fost prezenți la deschiderea Cursului și
s-au adresat cursanților.
Temele și modulele Cursului au fost conduse de către Directorul Național de Curs –
Florin Mișcă împreună cu alți șase lectori:
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Alexandru Epuran, Dragoș Tătaru, Cristina
Vărzaru, Daniel Mitrea, Alexandru Chirciu
și Alexandru Cîrnaru.
Temele prezentate au abordat capitole importante ale administrației sportive, astfel:
Principiile, structura și conducerea Mișcării
Olimpice, Competițiile olimpice multisport,
Educarea și dezvoltarea antrenorilor, Sportivii – elementul central al Mișcării Olimpice,
Management – Comunicare, Managementul
Riscurilor, Management de proiect, Controlul
și evaluarea performanței, Formarea membrilor colectivelor și a voluntarilor, Conducerea activităților sportive sau Metodologia
Lean Six Sigma – o abordare relativ binecunoscută pentru obținerea unor rezultate excelente, prin care managementul unei structuri
descoperă oportunități de inovare dincolo de
prestarea simplelor operațiuni prin care se
atinge un grad ridicat de productivitate sau o
performanță financiară solidă.
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Solidaritatea Olimpică încurajează și susține prin programe astfel de inițiative fiind
un instrument pentru întărirea guvernanței
C.O.S.R. și stabilirea unor proceduri de lucru uniforme. Prin acest Curs se urmărește
crearea unei comunități de practică și învățare a administrației sportive pentru a întări
echipa de sprijin a Echipelor Olimpice ale
României.
Pe parcursul celor cinci zile de discuții interactive s-a creat un cadru de învățare prin
valorificarea experienței practice, reprezentanții federațiilor sportive având un nivel
ridicat de cunoaștere al managementului și
administrației în sport, fapt ce a amplificat
fluxul de idei și interactivitatea cursului.

Cursul a venit în sprijinul deschiderii, al formării și implementării de noi idei în administrație, informațiile transmise fiind apreciate de toți cei prezenți la curs, urmând să
fie puse în practică în cadrul federațiilor la
care lucrează atât sub aspect administrativ,
încercându-se optimizarea activității în cadrul structurilor sportive unde lucrează, cât
și optimizarea loturilor naționale olimpice
prin măsurarea și evaluarea acestora.
La final, toți cursanții au primit certificate
de participare, care au fost înmânate de către președintele C.O.S.R., Mihai Covaliu.
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OLIMPIADA DE BENZI DESENATE – EDIȚIA I, 2020
Spiritul Olimpic a mers înainte chiar și într-un an atipic în care Jocurile Olimpice au
fost amânate. La 100 de ani de la prima prezentare oficială a steagului olimpic, autorul și
profesorul de benzi desenate Mihai I. Grăjdeanu a propus marcarea acestui moment
istoric prin inițierea primei ediții a Olimpiadei de Benzi Desenate, un concurs național
de benzi desenate, de promovare a spiritului olimpic și conștientizare a valorilor culturale naționale, europene și internaționale
în rândul elevilor din învățământul primar,
gimnazial și liceal. Proiectul s-a desfășurat
sub egida Comitetului Olimpic și Sportiv
Român (C.O.S.R.), în parteneriat cu Academia Olimpică Română și Muzeul Muni
cipiului București.
Cu sprijinul Bibliotecii Județene „George
Barițiu” Brașov prin Centrul de excelență
pentru copii și tineret, bibliotecile publice
și școlare din întreaga țară s-au alăturat
proiectului, iar în perioada martie – noiembrie 2020 au invitat elevii pasionați de cea
de a noua artă să se înscrie în concurs și să
participe la întâlniri în cadrul bibliotecilor
sau la ateliere online, pentru a realiza lucrări de bandă desenată cu tema: „Inelele
Jocurilor Olimpice. 100 de ani de la prima
prezentare oficială a steagului olimpic”.
Muzeul Municipiului București a găzduit
expoziția cu lucrările câștigătoare, la Casa
Filipescu-Cesianu. Expoziția a fost deschisă
pentru public în perioada 1 decembrie 2020
– 1 martie 2021.
„Știm cu toții că, începutul este foarte important. De aceea, în momentul în care vorbim de spiritul olimpic al copiilor, primii
pași în a-i educa și a le releva ceea ce înseamnă acest spirit olimpic, sunt esenți
ali. Copiii au nevoie de educație olimpică,
deoarece aceasta implică valori. Jocul cins
tit, mândrie națională, respect, excelență,
valori care sunt foarte importante, pe tot
parcursul vieții lor. Valori care trebuie să
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ne ghideze pe toți de-a lungul vieții. Asta
face spiritul olimpic. Olimpiada de Benzi
Desenate este un proiect care vine în completarea celui pe care noi îl desfășurăm în
cadrul Academiei Olimpice Române, avem
un program similar și anume, „Jocurile
Olimpice în imaginația copiilor”. Acest lucru întărește faptul că, valorile olimpice sunt
esențiale în dezvoltarea copiilor. Vă felicit,
suntem lângă dumneavoastră. La câți mai
mulți ani, cu acest proiect minunat!” – Mihai Covaliu, președinte C.O.S.R.
„Mă bucur să fiu astăzi alături de
dumneavoastră și să îi susțin pe cei care au
realizat aceste desene și care transmit mai
departe spiritul olimpic. De asemenea, sunt
alături și de cei care iubesc sportul, deoa
rece, indiferent prin ce modalități, încercăm să atragem câți mai mulți copii să facă
mișcare. Prin aceste mesaje, benzi desenate
sau momente din cadrul diferitelor activități pe care le desfășoară și Academia Olimpică Română, încercăm să ținem cât mai viu
spiritul olimpic. Indiferent că este mișcare,
benzi desenate sau concursuri sportive,
este foarte important pentru cei care iubesc
sportul, să transmită un mesaj pentru toată
lumea. Olimpiada de benzi desenate a fost
altceva, decât ceea ce am făcut noi până
acum. A fost o idee minunată. Copiii au
fost deschiși la acest mesaj și mă bucur că
s-au înscris foarte mulți participanți. Sper
ca anul viitor să pot fi și eu acolo lângă ei,
să le înmânez un premiu, să facem poze împreună și să le văd desenele de aproape. Mă
bucur că, împreună cu Comitetul Olimpic și
Sportiv Român, susținem acest concurs și
sper să facem multe lucruri frumoase împreună, la ediția următoare. Felicitări încă
o dată participanților și succes mai departe!” – Simona Amânar Tabără, director
Academia Olimpică Română.
„Jocurile Olimpice trebuie bine interpretate, ele nu sunt neapărat pentru scopul
întrecerii, ci pentru dezvoltarea simțurilor.
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Pentru a avea un stil de viață armonios,
performant și de a arăta cât de multe poate
realiza o persoană. Spre exemplu, un record la atletism, o victorie la handbal sau
o evoluție la gimnastică. Cred că și această
recentă inițiativă, de a dezvolta concursul
de bandă desenată pe teme olimpice, este
bine venită. Benzile desenate au devenit un
curent puternic. Am văzut cum în această
ediție, copiii au avut idei extraordinare, așa
cum numai ei pot avea. Merită să fie stimulați. Sunt sigur că toate activitățile pe care
le desfășoară Academia Olimpică Română,
cu sprijinul Comitetului Olimpic și Spor
tiv Român, au un mare caracter educațio
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nal, iar toate se reflectă pozitiv în rândul
copiilor.” – Doru Dinu Glăvan, director
Academia Olimpică Română – filiala Caraș
Severin, președinte Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România.
„Fiecare vârstă adaugă un pic la experiență
și consider că, lucrările copiilor care participă la acest concurs, trebuie valorizate
în funcție de vârstă. Nu poți să pui alături un elev de clasa a XII-a, care are multă
experiență de viață și de desen, cu un copil
de clasa a I-a sau a IV-a. Considerând că,
reperul de vârstă aparține aceleiași categorii, atunci se pot vedea clar cei care sunt
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mai buni și cei care sunt mai puțin buni. De
aceea, după părerea mea, criteriile de eva
luare ale unei asemenea Olimpiade trebuie
statuate în funcție de vârstă.
Mi-a plăcut foarte mult spontaneitatea celor de la clasa a II-a, a III-a. Se vede această
bucurie a copilăriei, această imaginație
care nu este grevată de tot felul de alte cri
terii. Atunci este acea spontaneitate care
cucerește. Am văzut și desene mai elaborate
ale copiilor mai mari, se vede că au trecut
printr-o anumită experiență, au câștigat
mai multe repere în desen, au progresat
în acest domeniu. Și desigur, îi putem valoriza pe un alt palier, dar fiecare dintre ei,
au această bucurie a creației. Pentru că, ei
nu creează în favoarea unui interes direct,
nu au niciun fel de stimulare materială, o
fac din pura plăcere de a se exprima prin
acest mijloc artistic. Spontaneitatea, inițiativa, imaginația, sunt cele care îndeamnă
orice copil să facă așa ceva. Se vede de mic,
la oricine, această pasiune înnăscută. Desi
gur, sunt unii mai buni, unii mai puțin buni,
deoarece așa este întotdeauna în viață.
Însă, adevărații desenatori, viitori desenatori de bandă desenată, se văd de acum,
de la această vârstă fragedă.” – Valentin
Tănase, pictor, sculptor, autor de benzi
desenate – președintele juriului.
„Spiritul olimpic a fost conștientizat în
Grecia Antică, precum o necesitate impe
rativă. Erau o sumedenie de orașe, tiranii,
democrații, care din nimica toată săreau la
ceartă. Pierdeau timpul prin agora, se votau,
se dădeau jos. Erau prea ocupați pentru a
reflecta la acțiunile lor. Astfel, pentru a opri
timpul, măcar o lună, s-a găsit o soluție. În
fiecare an fiind prea des, Jocurile Olimpice
au fost stabilite o dată la patru ani. Și a arbitrat, evident, Zeus.
De aceea, pentru a capta bunăvoința unor
vârste variate și pentru a defini și practica
fair-play-ul în viața lor, oriunde s-ar afla
poziționați, Olimpiada de Bandă Desenată,
care susține această idee și îi dă un conținut

recreativ, este bine venită. Ideea de a aduna toate cetățile acestea grecești, într-un
muzeu, este o mare șansă pentru a crea
tradiția unor întâlniri de bandă desenată,
prin prilejul Olimpiadelor. Astfel, acesta
poate fi un bun început, iar Olympia poate
să fie aici, la Casa Filipescu-Cesianu.” – dr.
Adrian Majuru, manager Muzeul Muni
cipiului București.
„Prima mea bandă desenată de autor a
fost un roman grafic, un subiect din lumea
sportului. Două pasiuni, sportul si banda
desenată, pe care le-am îmbinat de-a lungul carierei și care m-au făcut să reflectez în
permanență asupra adevăratelor repere din
viață. Tot mai mult ne întrebăm cum putem
să îi motivăm pe elevi să învețe, cum putem
să le captăm atenția pentru a le transmite
cunoștințele necesare. Copiii din gene
rația actuală au nevoie de mai mult. Banda desenată reprezintă un limbaj universal, transmite mesaje care pot depăși orice
granițe. Activitatea mea de autor, de profesor de bandă desenată și experiența unică
dobândită în școlile din România m-au ins
pirat să inițiez, cu susținerea C.O.S.R. și a
Muzeului Municipiului București, o competiție națională pe care am intitulat-o
Olimpiada de Benzi Desenate.” – Mihai
Ionuț Grăjdeanu, autor al ideii și noului
concept dedicat benzilor desenate.
„Iată-ne în fața multor bibliotecari din întreagă țară, sute de desene, unul mai reușit
decât altul, desene în care s-a pus mult,
foarte mult efort, suflet și multă dorință de
A CÂŞTIGA; copii de la clasa I, până la elevi
de clasa a XII-a, cadre didactice și, așa cum
am spus, bibliotecari, au participat în 2020
la cel mai mare concurs al anului în biblioteci, unic la nivel mondial. DE CE BANDA DESENATĂ ÎN BIBLIOTECI? Citeam
recent un articol scris prin 2003 de Doug
Highsmith: „Din punct de vedere istoric,
suportul cărților de benzi desenate şi profesia de bibliotecar au suferit probleme de
imagine”. Fără a mai povesti un parcurs, o
luptă a celor două pe plan literar, cultural,
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artistic, astfel încât să ajungem la rezulta
tul consemnat de Jim Witek care remarcă
o „ascensiune a cărții de benzi desenate la
o poziţie importantă în cultura modernă”
şi „Banda desenată este un mediu artistic
serios”, respectiv la conceptele de „biblioteca a treia casă” sau la faptul că biblioteca
S-A REINVENTAT, s-a depărtat de conceptul unic, clasic‚ „ia cartea, na cartea”.
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– Melania Luana Butnariu, bibliotecar,
Biblioteca Județeană „G. Barițiu” – Brașov,
Centrul de excelență pentru copii şi tineret.
Mihai I. Grăjdeanu
Inițiatorul proiectului
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LISTA CÂȘTIGĂTORILOR
OLIMPIADEI DE BENZI DESENATE ediția I - 2020
ȘCOLI PRIMARE
(lucrări înscrise
în concurs prin
bibliotecile comunale,
orășenești, județene
și școlare)
CLASA I
• Locul 1 RENATA CHIARA SUMMA,
Biblioteca Comunală Siminicea, Școala
Gimnazială Siminicea, Suceava
• Locul 2 MIHALI ANDREI, Biblioteca
Județeană Alexandru „D. Xenopol”, Arad
• Locul 3 GAFIȚESCU LAVINIA RAHELA, Biblioteca Comunală Siminicea,
Școala Gimnazială Siminicea, Suceava
MENȚIUNI
• TOADER ROBERT MIHAI, Biblioteca „D. Zamfirescu”, Școala Nr. 10 Focșani, Vrancea
• BADIU DARIA, Colegiul Național „G.
Barițiu”, Cluj
• SERB ANAMARIA, Biblioteca județeană „A. D. Xenopol”, Școala Generală „Aron Cotruș”, Arad
• EGRI ELSA REBECCA, Colegiul
Național „G. Barițiu”, Cluj
• DOBRE STEFANIA, Biblioteca Comunală Gura Ocniței, Școala Gimnazială
Adânca Dâmbovița
CLASA a II-a
• Locul 1 MARA ELENA ILIESCU,
Biblioteca Orășenească „Titu”, Școala
Gimnazială Lucieni, Dâmbovița
• Locul 2 PĂUNA IULIA GABRIELA,
Biblioteca „N. Neagu” Doicesti, Școala
Gimnazială Nr. 3 Doicești, Dâmbovița
• Locul 3 ANDREI FILIP CONSTANTIN, Biblioteca Orășenească Titu, Școala
Gimnazială Lucieni, Dâmbovița

MENȚIUNI
• TOIA FILIP, Biblioteca „D. Zamfirescu”, Școala Gimnazială Nr. 9 Focșani,
Vrancea
• SAVU ANTONIA, Biblioteca orășenească Titu, Școala Gimnazială Lucieni,
Dâmbovița
• MITREA ELISABETA, Biblioteca Județeană „G. T. Kirileanu”, Colegiul Tehnologic „Spiru Haret”, Neamț
• POPA BOGDAN, Biblioteca Județeană
„A. D. Xenopol”, Școala Gimnazială
„Aron Cotruș”, Arad
• BENCHEA TANIA, Biblioteca comunală Tămășeni, Școala Gimnazială
Tămășeni, Neamț
• GABRIEL SEBASTIAN DINU, Biblioteca Județeană „P. Cernea”, Tulcea
CLASA a III-a
• Locul 1 ENACHE TEODOR MATEI,
Biblioteca Comunală „V. Chirilă”, Școala
Gimnazială Gâdinți, Neamț
• Locul 2 MATEIA GHIȚESCU, Școala
Primară Liberă „Waldorf Sophia”, Brașov
• Locul 3 ANASTASIA TARA, Biblioteca Județeană „D. Zamfirescu”, Școala
Gimnazială „A. Saligny” Focșani, Vrancea
MENȚIUNI
• BUDA RUT DEBORA, Biblioteca Județeană „A. D. Xenopol”, Liceul Teologic
Baptist „Alexa Popovici”, Arad
• NASTASE ANA MARIA, Biblioteca
Județeană „D. Zamfirescu”, Școala Gimnazială „Stefan cel Mare” Focșani, Vrancea
• CSERNIK ESZTER, Liceul „P. Rareș”
comuna Feldioara, Brașov
• DINESCU RĂZVAN GABRIEL, Biblioteca „M. Popescu” Fieni, Școala Gimnazială „Diaconu Coresi”, Dâmbovița
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• CEZAR TUDORACHE, Școala Gimnazială Nr. 196 „F. G. Lorca”, București
• DINESCU DANIEL FLORIN, Biblioteca „M. Popescu” Fieni, Școala Gimnazială „Diaconu Coresi”, Dâmbovița
• ANA REZI, Școala Gimnazială „Little
Genius”, București

ti, Școala Gimnazială Ciocănești, Dâmbovița
• Locul 2 STANESCU IRIS, Liceul
Național de Informatică, Arad
• Locul 3 LUCACI GIULIA, Biblioteca
comunală Tămășeni, Școala Gimnazială
Tămășeni, Neamț

CLASA a IV-a

MENȚIUNI

• Locul 1 MARA DEDU, Biblioteca Comunală Bucșani, Școala Gimnazială
„Dora Dalles”, Dâmbovița
• Locul 2 LECOIU VIVIANA MARIA,
Biblioteca Comunală Bucșani, Dâmbovița
• Locul 3 KALO RAYAN, Biblioteca
Orășenească Titu, Școala Gimnazială Nr.
2 Titu Târg, Dâmbovița

• ANDREI TUDORACE, Școala Gimnazială Nr. 196 „F. G. Lorca”, București
• OPRESCU TUDOR IOAN, Biblioteca Comunală Cornu, Școala Gimnazială
„Prof. C. Stănescu”, Prahova
• PARAPUF BIANCA, Școala Gimnazială „I. Bădescu”, Popești Leordeni, Ilfov
• ILARIA ANTONIA VASILIU, Școala
Generală Nr. 97, București
• DIVILE ANA MARIA, Biblioteca Comunală „N. Păduraru” Sagna, Școala
Gimnazială Sagna, Neamț
• STRÂMBEANU ANA MARIA, Biblioteca Județeană, Școala Gimnazială „V.
Vodă”, Brăila
• VASILE ȘTEFAN, Liceul Tehnologic
„Carol I” Valea Doftanei, Prahova

MENȚIUNI
• POPA PETRU MIHAI, Biblioteca Comunală „V. Chirilă”, Gâdinți, Neamț
• MUNTEANU TEODORA, Biblioteca
comunală Râșca, Școala Gimnazială Râșca, Suceava
• PAUNA TEODOR MIHAELA, Biblioteca „N. Neagu” Doicești, Școala Gimnazială Nr. 3, Dâmbovița
• IEPURE GORSKI SIMION, Școala
Gimnazială „O. Goga”, Cluj
• PETRISOR RAFAELA MARIA, Biblioteca Comunală Tămășeni, Școala Gimnazială Tămășeni, Neamț
• BENCHEA SARA, Biblioteca Comunală Tămășeni, Școala Gimnazială
Tămășeni, Neamț

ȘCOLI GIMNAZIALE
(lucrări înscrise
în concurs prin
bibliotecile comunale,
orășenești, județene
și școlare)
CLASA a V-a
• Locul 1 SUDITU MIRUNA ANDREEA, Biblioteca Comunală Ciocăneș136

CLASA a VI-a
• Locul 1 POP NECTARIA, Biblioteca
Comunală Bălan, Școala Gimnazială Nr.
1, Sălaj
• Locul 2 JUCAN GIULIA RALUCA,
Liceul Teoretic „A. Iancu”, Cluj-Napoca,
Cluj
• Locul 3 IOANA BOTEA ILIE, Școala
Gimnazială „D. Coresi”, Brașov
MENȚIUNI
• PAUN MARIA TEODORA, Biblioteca
Județeană „M. Preda”, Teleorman
• CIOCÎRLAN CRISTINA FLORENTINA, Școala Gimnazială „G. Manu”,
Budești, Călărași
• DIANA IOSUB, Școala Gimnazială „E.
Cuza”, Piatra Neamț

spirit olimpic

• AMALIA POPESCU, Biblioteca Județeană „M. Preda”, Teleorman
• GÂLMEANU PATRICIA, Școala Gimnazială Buciumeni, Biblioteca Orășenească „M. Popescu”, Fieni, Dâmbovița
• VEREȘ ROBERT, Școala Gimnazială
Moeciu de Jos, Brașov
• PETRESCU ALBERTINA, Biblioteca
Orășenească „M. Popescu”, Fieni, Dâmbovița
• BAICU STEFANIA, Școala Gimnazială
„Dacia”, Oradea, Bihor
• GRIGORAȘ EMMA MARIA, Biblioteca „S. Porcescu”. Moldoveni, Școala Gimnazială Moldoveni, Neamț
• ALBU MARIA, Biblioteca „M. Eminescu”, Moinești, Școala Gimnazială „G.
Enescu”, Bacău
CLASA a VII-a
• Locul 1 ANDREI OVIDIU MARIN,
Colegiul Național „Ghe. Șincai”, Cluj-Napoca, Cluj
• Locul 2 CROITORU FLORINA
CRISTINA, Școala Gimnazială „P.
Ispirescu”, Constanța
• Locul 3 MARIA IANCHIS, Biblioteca
Comunală Bălan, Școala Gimnazială Nr.
1, Sălaj
MENȚIUNI
• MARIA PÎRVU, Școala Gimnazială „N.
Romanescu”, Craiova, Dolj
• IULIA POP, Școala Gimnazială „Dacia”,
Oradea, Bihor
• IULIA FILIP, Școala Gimnazială „Peter
Thall”, Râșnov, Brașov
• PASCA NECTARIE, Colegiul Național
„E. Racoviță”, Cluj-Napoca, Cluj
• FUSARU IUSTIN, Biblioteca Comunală Albești, Școala Gimnazială „A. Mosora”, Mureș
• CLIM DENISA, Biblioteca comunală
Siminicea, Școala Gimnazială Siminicea,
Suceava
• SECELEANU CARLA, Biblioteca Orășenească „M. Popescu”, Fieni, Dâmbovița

• ROTARU IULIA STEFANIA, Biblioteca Publică Budești, Școala Gimnazială
„G. Manu”, Călărași
• TEODORA STOICA, Biblioteca Comunală Cornu, Școala Gimnazială „Prof. C.
Stănescu”, Prahova
• NEAGU SARA, Școala Gimnazială Nr.
2 Cernavoda, Constanța
• DUMITRU
MIRUNA,
Biblioteca
Orășenească Titu, Școala Gimnazială Nr.
2, Dâmbovița
• VLAD CASARU, Biblioteca Comunală
Albești, Școala Gimnazială „A. Mosora”,
Mureș
CLASA a VIII-a
• Locul 1 ANTOCHI ALESSIO ROBERTO, Biblioteca Comunală Tămășeni, Colegiul Național „R. Vodă”, Neamț
• Locul 2 MIRZEA PARASCHEVA,
Biblioteca Orășenească „M. Popescu”,
Fieni, Colegiul Național „C. Carabella”
Târgoviște, Dâmbovița
• Locul 3 SINCU ALEXIA FLORENTINA, Biblioteca Publică Budești, Școala
Gimnazială „G. Manu”, Călărași
MENȚIUNI
• RIZEA TANIA, Biblioteca Comunală
Ighiu, Școala Gimnazială „M. Eminescu”,
Alba
• IUORAȘ DIANA, Liceul Teoretic „M.
Eminescu”, Cluj-Napoca, Cluj
• STOICA MARIA IOANA, Biblioteca
Publică Budești, Școala Gimnazială „G.
Manu”, Călărași
• GAFIȚESCU DELIA JESICA, Biblioteca Comunală Siminicea, Școala Gimnazială Siminicea, Suceava
• COROIAN LIVIU OVIDIU, Școala
Gimnazială „I. Bor”, Cluj-Napoca, Cluj
• NICOLESCU MARIA FLORECITA,
Biblioteca Orășenească Titu, Liceul Teoretic „I. C. Vissarion”, Dâmbovița
• VOICU NATASA ELENA, Biblioteca
Comunală Produlești, Școala Gimnazială
Produlești, Dâmbovița
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• NEACSU ELEONORA TEODORA,
Biblioteca Publică Galicea, Școala Gimnazială Galicea, Vâlcea
• OPRESCU EVA MARIA, Biblioteca
Comunală Cornu, Școala Gimnazială
„Prof. C. Stănescu”, Prahova

• NĂSTASE CRISTINA DANIELA,
Școala Superioară Comercială „N. Kretzulescu”, București
• NĂSTASE ALEXANDRA, Școala Superioară Comercială „N. Kretzulescu”,
București

LICEE
(lucrări inscrise
în concurs prin
bibliotecile comunale,
orășenești, județene
și școlare)

CLASA a XI-a

CLASA a IX-a
• Locul 1 CĂLĂRAȘU ALESSIA MARIA, Școala Superioară Comercială „N.
Kretzulescu”, București
• Locul 2 CÎTCIRIGA MARIA MĂDĂLINA, Târgoviște, Biblioteca Comunală
Bucșani, Liceul Teoretic „I. H. Rădulescu”, Dâmbovița
• Locul 3 ANDREEA VISERICA,
Biblioteca comunală Perșinari, Colegiul Național „C-tin Carabella”, Dâmbovița
CLASA a X-a

• Locul 1 ADRIANA GHENCEA, Biblioteca Colegiul Național „C. Negri”,
Galați
• Locul 2 CIRCA CHIRILĂ ANYIA, Arad
• Locul 3 CIOCIU KARINA MARIA,
Colegiul de Științe „Gr. Antipa”, Brașov
MENȚIUNI
• DOBRE ELENA ANA, Biblioteca
Orășenească Titu, Liceul Teoretic „I. C.
Vissarion”, Dâmbovița
CLASA a XII-a
• Locul 1 CHEN TONGAO, Școala Superioară Comercială „N. Kretzulescu”,
București

ȘCOLI DE ARTĂ
(lucrări înscrise
în concurs prin
bibliotecile comunale,
orășenești, județene
și școlare)

• Locul 1 MÂINEA ALINA MIHAELA,
Colegiul Național „C-tin Cantacuzino”,
Târgoviște, Dâmbovița
• Locul 2 PETRESCU MIHAELA TAISIA, Colegiul Național „C-tin Cantacuzino”, Târgoviște, Dâmbovița
• Locul 3 TIȚA GEORGIANA ANDRADA, Biblioteca Comunală Pietrari,
Colegiul Național de Informatică „M.
Basarab”, Râmnicu Vâlcea, Vâlcea

• Mențiune ALISA MIHALCIOIU,
Biblioteca „P. Istrate,”, Liceul de Arte „H.
Darclée”, Brăila

MENȚIUNI

CLASA a IV-a

• AMARGHILOAIEI IOANA DIANA, Biblioteca „S. Popescu”, Moldoveni, Colegiul Național „R. Vodă”,
Neamț
• DENISA LUPU, Biblioteca Comunală
Perșinari, Dâmbovița

• Locul 1 SANDU DARIA MARIA, Biblioteca Orășenească Titu, Școala Gimnazială „Pictor N. Grigorescu”, Dâmbovița
• Mențiune ROBERT PAIS, Biblioteca Orășenească Titu, Școala Gimnazială
„Pictor N. Grigorescu”, Dâmbovița
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CLASA a III-a
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CLASA a V-a

CLASA a VIII-a

• Mențiune BEIU MARIA, Biblioteca
Județeană „I. H. Rădulescu”, Liceul de
Arte „Bălașa Doamna”, Târgoviște, Dâmbovița

• Mențiune SEGEDI ANAMARIA, Liceul de Arte Vizuale „R. Ladea”, Cluj-Napoca, Cluj

CLASA a VI-a
• Locul 1 BICHIS MARIA, Liceul de
Arte Vizuale „R. Ladea”, Cluj-Napoca,
Cluj
• Locul 2 PAVAL CRISTINA STEFANIA, Biblioteca Județeană „G. T. Kirileanu”, Liceul de Arte „V. Brauner”, Piatra
Neamț, Neamț
• Locul 3 BURIAN NATALIA CRISTINA, Liceul de Arte Vizuale „R. Ladea”,
Cluj-Napoca, Cluj
MENȚIUNI
• MANSI EMMA NICOLE, Liceul de
Arte Vizuale „R. Ladea”, Cluj-Napoca,
Cluj
• HOGIA SMARANDA, Biblioteca Județeană „G. T. Kirileanu”, Liceul de Arte
„V. Brauner”, Piatra, Neamț
CLASA a VII-a
• Locul 1 IOANA GABRIELA MARIASU, Liceul de Arte Vizuale „R. Ladea”,
Cluj-Napoca, Cluj
• Locul 2 MUNTEANU RUXANDRA
GABRIELA, Biblioteca „P. Istrate”, Liceul de Arte „H. Darclée”, Brăila
MENȚIUNI
• VARGA GABRIELA, Liceul de Arte
Vizuale „R. Ladea”, Cluj-Napoca, Cluj
• CUCURUZAN EMMA, Liceul de Arte
Vizuale „R. Ladea”, Cluj-Napoca, Cluj

CLASA a IX-a
• Locul 1 LUPASCU ILINCA TATIANA, Biblioteca Județeană „G. T. Kirileanu”, Liceul de Arte „V. Brauner”, Piatra,
Neamț
CLASA a X-a
• Locul 1 DUMA ANDA MARIA, Liceul
de Arte Vizuale „R. Ladea”, Cluj-Napoca,
Cluj
• Mențiune ENACHE DENISA CRISTINA, Biblioteca Județeană „P. Istrate”,
Liceul de Arta „H. Darclée”, Brăila
CLASA a XI-a
• Locul 1 MATEI BUTOI, Liceul de Artă
„Bălașa Doamna”, Târgoviște
• Locul 2 DUMITRESCU KARINA
MARIA, Liceul de Arte Plastice „N.
Tonitza”, București
MENȚIUNI
• BANICA MIRUNA, Liceul de Arte
Plastice „N. Tonitza”, București
• ADELA TEODORA IONESCU, Liceul
de Arte Plastice „N. Tonitza”, București
• MARIA ANTONIA PETCU, Liceul de
Arte Plastice „N. Tonitza”, București
CLASA a XII-a
• Locul 1 MUSEA ELENA TEODORA,
Liceul Vocațional de Arte Plastice „H.
Mattis-Teutsch”, Brașov

139

100 de ani de la Jocurile Olimpice din 1919
și Jocurile Olimpice de la Anvers din 1920

CINE:
Organizatorii competiției sunt Comitetul Internațional Olimpic și orașul gazdă Anvers.
La această ediție au participat 2.500 de sportivi din 29 de state
CE:
Jocurile Interaliate și Jocurile Olimpice
CÂND:
August 1920
UNDE:
Anvers, Belgia
SCOP:
După terminarea conflagrației mondiale, membrii C.I.O. au văzut necesară reluarea cât
mai curând a competiției olimpice tocmai pentru a oferi publicului larg un eveniment
sportiv de calitate care să mute atenția de la rănile războiului către performanță și
spectacol sportiv
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100 DE ANI DE LA
JOCURILE INTERALIATE DIN 1919 ȘI JOCURILE
OLIMPICE DE LA ANVERS DIN 1920
Anul 2020 va rămâne, cu siguranță, în memoria tuturor ca anul în care pandemia de
coronavirus ne-a ținut în casă. Mergând pe
traseul istoriei descoperim o pandemiei similară începută în timpul primului război
mondial, epidemia de gripă spaniolă. Europa, acum 100 de ani, era măcinată de rănile
războiului încă prezente la nivel emoțional,
economic, social și politic, dar și de consecințele gripei spaniole. Poate o să pară o
surpriză însă două evenimente sportive vor
încerca să „panseze” aceste răni provocate
de război și pandemie. Prima competiție
sportivă organizată după sfârșitul războiului va fi Jocurile Interaliate desfășurate în
vara anului 1919, lângă Paris. La această
competiție au participat sportivi-soldați,
din 18 state aliate, care au luptat în război.
Scopul acestor competiții a fost de a muta
atenția acestora de la trauma războiului sau
imposibilitatea de a se întoarce acasă încă,
din cauza pandemiei, către o competiție în
care întrecerea sportivă aduce emoția victoriei. Peste 1.500 de sportivi soldați, printre care și români, se vor întrece la diverse
discipline pe stadionul Pershing, construit
pentru această competiție, ca un dar al armatei americane pentru poporul francez în
anul 1919.
Un an mai târziu, în august 1920 erau declarate deschise, de către regele Albert I
al Belgiei, Jocurile Olimpice de la Anvers.
Mișcarea Olimpică a trecut prin provocări
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și reorganizări în timpul primului război
mondial. După anularea ediției olimpice din
1916 ce trebuia să fie organizată la Berlin,
mutarea sediului Comitetului Internațional Olimpic (C.I.O.) de la Paris în Elveția și
autosuspendarea din funcție a președintelui
Coubertin pe timpul războiului, Mișcarea
Olimpică capată o nouă formă în primii ani
ai perioadei interbelice. Orașul Anvers și-a
manifestat interesul de a organiza o ediție
olimpică încă din anul 1912, însă izbucnirea primului război mondial a oprit această
intenție pentru moment. După terminarea
conflagrației mondiale, membrii C.I.O. au
văzut necesară reluarea cât mai curând a
competiției olimpice tocmai pentru a oferi
publicului larg un eveniment sportiv de calitate care să mute atenția de la rănile războiului către performanță și spectacol sportiv. A fost ales acest oraș pentru a aduce un
omagiu poporului belgian care a fost atât
de încercat în cei patru ani de război, însă
în egală măsură Anvers era un oraș cu o infrastructură sportivă încă funcțională (chiar
dacă stadionul olimpic a fost construit pentru ediția din 1920) ceea ce a reprezentat un
avantaj în alegerea orașului gazdă a ediției
olimpice din 1920. Competiția la care au
participat peste 2.500 de sportivi din 29 de
state a atras atenția publicului și a populat
stadioanele cu iubitorii de evenimente sportive. Deși numărul de state și participanți
crește față de ultima ediție organizată, cea
din 1912 de la Stockholm, sunt și cinci state
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nic medaliat olimpic din istoria Jocurilor
Olimpice a fost tot la Anvers. Este vorba de
vicecampionul olimpic la tir, sportivul sue
dez Oscar Swahn, care a câștigat medalia
de argint la vârsta de 72 de ani. România a
primit invitație oficială pentru participarea
la ediția belgiană a Jocurilor Olimpice din
1920, însă din cauze financiare această invitație nu a putut fi onorată.
Anii 1919-1920 sunt anii în care Europa
încearcă să-și revină după un război lung
și devastator de 4 ani, în care epidemia de
gripă spaniolă lasă urme adânci în lume,
dar și anii în care Congresul de pace de la
Paris încerca să pună bazele unor noi granițe și teritorii. Cu toate astea sunt și anii în
care două evenimente polisportive majore:
Jocurile Interaliate și Jocurile Olimpice de
la Anvers au diminuat puțin din rănile războiului și au readus pacea, unitatea, speranța și emoția printre sportivi și spectatori.
cărora nu li se va permite să-și trimită sportivii la startul competiției olimpice: Germania, Austria, Ungaria, Bulgaria și Turcia.
Ediția din 1920 vine și cu o premieră pentru Mișcarea Olimpică: pentru prima dată,
la Anvers, a fost rostit jurământul olimpic
și arborat drapelul olimpic. Cel mai vârst-

Anita STEREA
Membru Consiliul de Conducere
al A.O.R.
Sursa foto: Wikipedia
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DRAPELUL OLIMPIC
LA UN SECOL DISTANȚĂ DE LA PRIMA ARBORARE

CINE:
Pierre de Coubertin a creat drapelul olimpic in 1913. Victor Boin, sportiv belgian, a fost
primul portdrapel al steagului olimpic, tot acesta a depus și primul jurământ olimpic în
cadrul ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice din 1920
CE:
Realizarea si arborarea, în premieră, a drapelului olimpic în cadrul celei de-a VII-a ediții
a Jocurilor Olimpice
CÂND:
August 1920
UNDE:
Anvers, Belgia
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DRAPELUL OLIMPIC
LA UN SECOL DISTANȚĂ DE LA PRIMA ARBORARE
Drapelul olimpic cu ale sale cinci cercuri
întrepătrunse este unul din cele mai cunoscute simboluri din întreaga lume. Povestea
acestui simbol are legătură cu părintele
Mișcării Olimpice moderne, baronul Pierre
de Coubertin, care l-a realizat încă din anul
1913. Simbolul Olimpic, reprezentând cele
cinci cercuri înlănțuite, alături de drapel,
au fost prezentate în anul 1914 la Congresul
Olimpic de la Paris când Mișcarea Olimpică
sărbătorea 20 de ani de la înființare. Drapelul olimpic urma să fie arborat pentru prima
dată în anul 1916, la ediția olimpică de la
Berlin, însă conflagrația mondială va face ca
acesta să fie arborat pentru întâia dată abia
în 1920.

sportivii lor în cadrul Jocurilor Olimpice.
Victor Boin, sportiv belgian dar și pilot în
timpul războiului, va fi primul portdrapel
al steagului olimpic, tot acesta va depune și
primul jurământ olimpic în cadrul ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice din
1920. În mesajul de deschidere a Jocurilor
Olimpice, președintele Comitetului Internațional Olimpic Henri de Baillet-Latour a
declarat: „Din cele patru colțuri ale lumii, ca
răspuns la invitația noastră, sportivii s-au
adunat la Anvers pentru a sărbători cu noi
întoarcerea păcii. Fie ca aceste concursuri
să aibă loc cu curtoazie și corectitudine și
să câștige cel mai bun sportiv! Aceasta este
dorința pe care o exprim.”1

Anvers, orașul belgian, va rămâne în istorie
orașul care a arborat în cadrul ediției a VII-a
a Jocurilor Olimpice, pentru prima dată,
drapelul proiectat de Coubertin cu șapte ani
în urmă. Simbol al păcii nou încheiate, cele
cinci cercuri olimpice interconectate având
culorile albastru, galben, negru, verde și
roșu, pe fundal alb reprezintă esența Mișcării Olimpice, cinci continente unite prin

Drapelul olimpic a fluturat în interiorul
stadionului olimpic pentru mai bine de trei
săptămâni, când la ceremonia de închidere a fost predat reprezentanților din Paris,
gazda Jocurilor Olimpice în 1924, tradiție ce
se păstrează până astăzi.
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1 https://www.olympic.org/news/ninety-nine-yearsago-the-olympic-flag-was-flown-for-the-first-time
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Mai bine de un secol identitatea vizuală a
Mișcării Olimpice a crescut prin performanță, fair-play și prietenie. Astăzi inelele
olimpice sunt un simbol universal al păcii și
prieteniei, recunoscut în lumea largă.
Anita STEREA
Membru Consiliul de Conducere
al A.O.R.
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România olimpică

Alegeri COSR
Echipament Team Romania
pentru Jocurile Olimpice Tokyo 2021
DHL Express România – noul partener
în Echipa Olimpică a României
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ALEGERI C.O.S.R.
Adunarea Generală de Alegeri a Comitetului Olimpic și Sportiv Român (C.O.S.R.) a
avut loc la data de 24 septembrie 2020, în
aer liber, pe terenul de fotbal-rugby din cadrul Complexului Olimpic „Sydney 2000”,
Izvorani.
În urma votului, Mihai Covaliu a fost reales cu 203 voturi din 204, în funcția de
președinte al Comitetului Olimpic și Sportiv Român, aflându-se la al doilea mandat.
Strategia prezentată de Mihai Covaliu este
caracterizată de patru dintre valorile universale ale umanității: Încredere, Solidaritate,
Respect și Excelență.
Pentru cele trei posturi de vicepreședinte
au fost, de asemenea, tot trei candidaturi,
fiind aleși Camelia Alina Potec – președintele Federației Române (F.R.) de Natație și
Pentatlon Modern cu 170 voturi, Alexandru
Dedu – președintele Federației Române de
Handbal cu 155 voturi, Elisabeta Lipă – președintele Federației Române de Canotaj cu
146 voturi.
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Octavian Morariu și-a păstrat locul în Comitetul Executiv în virtutea calității sale de
membru al Comitetului Internațional Olimpic pentru România.
La categoria sporturi olimpice de vară, cele
patru locuri au fost ocupate de:
• Cristinel Romanescu (președintele F.R.
Tenis de Masă) – 180 de voturi
• Simona Tabără Amânar (F.R. Gimnastică) – 179 voturi
• Răzvan Lucian Pârcălabu (președintele
F.R. Lupte) – 179 voturi
• Marius Florea (președintele F.R. Scrimă)
– 159 voturi
La categoria jocuri sportive de echipă, singurul loc a fost ocupat de Alin Petrache
(președinte F.R. Rugby) – 177 voturi.
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La categoria sporturi olimpice de iarnă, au
fost aleși:
• Puiu Gaspar (secretar general F.R. Schi
Biatlon) – 189 voturi
• Alexandru Hălăuca (președinte F.R.
Hochei pe Gheață) – 167 voturi
La categoria personalități ale vieții sportive
olimpice, cele patru locuri au fost ocupate
de:
• Laura Gabriela Cârlescu Badea (scrimă)
– 148 voturi
• Doina Ofelia Melinte (atletism) – 147 voturi
• Georgeta Andrunache (canotaj) – 146
voturi
• Alina Alexandra Sămărghițan Dumitru
(judo) – 107 voturi

La categoria federații sportive naționale neolimpice, singurul loc a fost ocupat de Amato Valentin Zaharia (președinte F.R. Kempo) – 106 voturi.
La categoria Federația Sportul pentru Toți
și Comitetul Național Paralimpic, unicul loc
a fost ocupat de Alin Cornel Larion (F.R.
Sportul pentru Toți) – 191 voturi.
În funcția de secretar general al C.O.S.R.,
președintele Mihai Covaliu l-a propus pe
George Boroi. Ocupant al acestui post
în ultimii patru ani, George Boroi a fost
reales în unanimitate de noii membri
ai Comitetului Executiv al C.O.S.R. De
asemenea, Dan Manolescu a fost desemnat
trezorier.
Membrii Comisiei Sportivilor au desemnat-o pe Cristina Vărzaru să-i reprezinte în
cadrul Comitetului Executiv al C.O.S.R.
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ECHIPAMENT TEAM ROMANIA
PENTRU JOCURILE OLIMPICE TOKYO 2021
La data de 24 iulie, ziua în care ar fi trebuit să aibă loc ceremonia de deschidere a
celei de-a XXII-a ediții de vară a Jocurilor
Olimpice – Tokyo 2020, Comitetul Olimpic
și Sportiv Român (C.O.S.R.) a organizat în
deschiderea Adunării Generale Ordinare a
C.O.S.R., festivitatea de prezentare a echipamentului Echipei Olimpice pentru Tokyo
2021 și a clipului de prezentare a Team Romania.
Evenimentul a avut loc în aer liber, pe stadionul din incinta Complexului Sportiv „Sydney 2000” din Izvorani.
Cei 14 sportivi de top ai TEAM ROMANIA
care au defilat pe podiumul de prezentare
sunt: trăgătoarea Laura Coman, gimnastul
Marian Drăgulescu, canotorii Ionela Livia
Cozmiuc, Gianina Beleagă, Marius Vasile
Cozmiuc, Ciprian Tudosa, Mihai Vasile Țigănescu, baschetbalistele Anca Stoenescu,
Gabriela Mărginean, înotătorul Robert
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Glință, luptătoarea Alina Vuc, canoiștii Cătălin Chirilă, Victor Mihalachi, scrimera
Ana-Maria Popescu. Toți aceștia au purtat
echipamentul TEAM ROMANIA plini de încredere și mândrie, cu speranța că în 2021,
la Jocurile Olimpice de la Tokyo vor urca pe
podiumul olimpic.
Gazdele evenimentului au fost Mihai Covaliu, președintele C.O.S.R. și secretarul general al C.O.S.R. George Boroi. Alături de
aceștia, de membrii Comitetului Executiv al
C.O.S.R. și de cei ai Adunării Generale, au
onorat evenimentul ministrul Educației și
Cercetării, Monica Anisie, ministrul Tineretului și Sportului, Ionuț Stroe, ambasadorul
Japoniei, Hitoshi Noda, președintele Consiliului Național al Rectorilor din România,
Sorin Câmpeanu, director executiv în exercițiu al Institutului Aspen.
„Azi ar fi trebuit să asistăm la defilarea
sportivilor români la deschiderea Jocurilor
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Olimpice de la Tokyo. Câțiva dintre campionii României au venit azi aici la Izvorani
pentru a face o repetiție, înainte de a urca
pe podiumul olimpic. Astăzi au dorit să îmbrace echipamentul olimpic pentru a fi mai

aproape de momentul Jocurilor Olimpice.
Această pandemie a afectat întreaga lume,
inclusiv pe noi, lumea sportului”, a spus
președintele C.O.S.R., Mihai Covaliu.
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DHL EXPRESS ROMÂNIA – NOUL PARTENER
AL TEAM ROMANIA
Comitetul Olimpic și Sportiv Român
(C.O.S.R.) și DHL Express România au
semnat un contract de sponsorizare prin
care compania de curierat expres internațional va asigura serviciile de curierat cu
prilejul desfășurării Jocurilor Olimpice de
la Tokyo 2020.
Prin semnarea acestui contract, DHL Express România devine Partener Logistic
Oficial pentru Echipa Olimpică - Team
Romania la Jocurile Olimpice de la Tokyo
2020, amânate pentru 23 iulie – 8 august
2021.
C.O.S.R. se bucură astfel de primul parteneriat cu o companie de curierat expres, profitând de renumele și profesionalismul firmei
DHL recunoscute pe piața de profil.
Pe lângă serviciile de curierat expres, DHL
va furniza și alte servicii adiționale, cum ar
fi: consultanță și suport ambalare corespun-
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zătoare a coletelor, supravegherea transportului de la origini la destinație, servicii
de consultanță pentru întocmirea formalităților vamale necesare și instrumente online de urmărire a expedierilor în timp real.
„DHL este cunoscut deja ca un mare iubitor
al activităților sportive la nivel global și local. Ne ghidăm după aceleași valori precum
spiritul de echipă, pasiunea, dorința de a reuși. Înțelegem foarte bine eforturile depuse
de sportivi și de aceea am ales să sprijinim
sportul în diverse moduri de-a lungul timpului. Fiind alături de Echipa României la
Jocurile Olimpice de la Tokyo suntem practic alături de cei mai mulți sportivi și cele
mai multe categorii de sporturi, la cel mai
înalt nivel, cel olimpic. Ne dorim să contribuim astfel la succesul sportivilor noștri și
sperăm să putem aduce împreună în țară
cât mai multe medalii”, a declarat Agnieszka
Blas, Managing Director DHL Express
România.
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La rândul său, președintele C.O.S.R., Mihai
Covaliu, a afirmat: „Sportul are puterea de
a uni oamenii, sportul înseamnă încredere, prietenie și respect. Fiecare pas pe care
Echipa Olimpică a României - Team Romania îl face spre podiumul olimpic are în spate multă pasiune, efort, curaj și dedicare. În
spatele fiecărui campion sunt oameni care
cred în același vis, care se ghidează după
aceleași principii și împărtășesc aceleași valori: Excelență, Prietenie, Respect, Tradiție
și Mândrie Națională. Comitetul Olimpic
și Sportiv Român salută intrarea în selecta
Familie Olimpică a unui nou partener, DHL
Express România, și mulțumește pentru
încredere și sprijin în numele tuturor acelora care reprezintă România în întrecerile
olimpice. Cu ajutorul partenerilor noștri, a
unor oameni care cred în sportul olimpic, în
campioni, în români, povestea merge mai
departe! De azi, DHL Express România e
membru al Team Romania!”
La evenimentul care a avut loc pe esplanada
Casei Olimpice au fost prezenți secretarul
general al C.O.S.R., George Boroi, membri
ai Comitetului Executiv al C.O.S.R., dar și

doi dintre sportivii Team Romania calificați
la Jocurile Olimpice de la Tokyo, canoiștii
Victor Mihalachi și Cătălin Chirilă, precum
și antrenorul lotului olimpic de canoe, Florin Popescu, campion olimpic, mondial și
european.
DHL înseamnă Pasiune, Performanţă, Pu
tere şi Spirit de echipă, valori pe care le
regăsim şi în sport. De aceea, la nivel glo
bal DHL este Partener Logistic Oficial al
Cupei Mondiale de rugby, Formula 1, Formula E, dar și al cluburilor de fotbal Bayern Munchen, Leicester City și Manchester
United.
La nivel local, DHL Express este un
susţinător tradiţional al sportului – cele mai
bune exemple find: Maratonul DHL Ştafeta Carpaţilor (zece ediții), Partener Logistic Oficial al Federației Române de Fotbal,
Partener Logistic al Comitetului Paralimpic
Român și Partener Logistic al Federaţiei
Române de Rugby.
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Lupta împotriva COVID-19

Mișcarea Olimpică și Coronavirus
Parteneriatul #HEALTHYTOGETHER
C.I.O., INTERPOL și U.N.O.D.C. – măsuri de plasare
a integrității în centrul sportului post COVID -19

MIȘCAREA OLIMPICĂ
ȘI CORONAVIRUS

CINE:
Președintele C.I.O., Thomas Bach
CE:
Scrisoare deschisă Mișcării Olimpice
CÂND:
La finalul lunii aprilie 2020
UNDE:
Online
SCOP:
Inițierea unei ample dezbateri privind „provocările cu care ne confruntăm și potențialul
oportunităților pe care le avem”
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MIȘCAREA OLIMPICĂ
ȘI CORONAVIRUS
La finalul lunii aprilie 2020, președintele
Comitetului Internațional Olimpic (C.I.O.),
Thomas Bach, a transmis o scrisoare deschisă Mișcării Olimpice cu scopul de a iniția
o amplă dezbatere privind „provocările cu
care ne confruntăm și potențialul oportunităților pe care le avem”.
„Trăim cu toții într-o mare incertitudine legată de pandemia generată de COVID-19.
În acest moment, această nesiguranță este
departe de a se sfârși. Începem să înțelegem
consecințele de anvergură ale crizei coronavirusului din întreaga lume. Cert este că
această pandemie a afectat și va afecta în
mod semnificativ toate domeniile societății,
inclusiv pe noi, cei din lumea sportului.
Răspândirea globală a virusului a adus amânarea Jocurilor Olimpice Tokyo 2020 pentru anul 2021, o istorică decizie care a fost
luată pentru a proteja sănătatea sportivilor
și a sutelor de mii de persoane implicate în
organizarea și bunul mers al Jocurilor.
În acest sens, vă rog să primiți fiecare dintre
voi mulțumirile și aprecierile mele sincere
pentru susținerea puternică a deciziei Comitetului Executiv al C.I.O. de a amâna această
ediție a Jocurilor Olimpice Tokyo 2020, hotărâre pe care am luat-o împreună cu partenerii
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și prietenii noștri japonezi. Având în vedere
circumstanțele dificile cu care ne confruntăm
cu toții în prezent, această decizie a fost luată
după o îndelungă consultare și având sprijinul celor implicați. În aceste circumstanțe
fără precedent, acesta este motivul pentru
care susținerea tuturor celor 206 Comitete
Naționale Olimpice (C.N.O.), a tuturor Federațiilor Internaționale Olimpice de vară, a
Comisiei Sportivilor din C.I.O. și a comisiilor
continentale ale sportivilor reprezintă o mare
demonstrație a unității Mișcării Olimpice.

Managementul Crizei
Coronavirus
Avem acum o nouă provocare, să organizăm Jocurile Olimpice amânate. Aceasta
reprezintă o premieră în lunga noastră istorie olimpică și o sarcină imensă pentru
C.I.O., pentru partenerii noștri japonezi și
toți membrii comunității noastre olimpice.
Această situație nouă va avea nevoie de toată solidaritatea, creativitatea, determinarea
și flexibilitatea noastră. Cu toții trebuie să
facem sacrificii și compromisuri. Circumstanțe extraordinare impun măsuri extraordinare. Această situație impune fiecăruia
dintre noi să își îndeplinească partea lui,
inclusiv C.I.O..
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Astfel, Comitetul Internațional Olimpic, va
continua să fie responsabil pentru cota de
sarcină operațională, precum și cea de costuri survenite din amânarea acestor Jocuri în
condițiile acordului existent pentru 2020 pe
care îl avem cu partenerii și prietenii noștri
japonezi. Deși este prea devreme pentru a da
o cifră exactă a costurilor legate de amânarea
Jocurilor, știm deja că trebuie să suportăm
câteva sute de milioane de dolari. Acesta este
motivul pentru care trebuie să analizăm și să
examinăm toate serviciile pe care le oferim
pentru aceste Jocuri amânate.
În ceea ce privește sprijinirea comunității
olimpice care este afectată de această criză,
suntem deja în discuții fructuoase cu sportivii, C.N.O.-urile si Federațiile Internaționale, precum și cu partenerii comerciali și
sponsorii noștri. Ca măsuri imediate, am
extins deja toate subvențiile olimpice către Comitetele Naționale Olimpice pentru
a-și acoperi pregătirile pentru Jocuri. Acest
lucru este valabil și pentru bursele olimpice acordate pentru 1.600 de sportivi din
întreaga lume și pentru Echipa Refugiaților
C.I.O.
Grupul de lucru comun denumit simbolic
„Începem” („Here we Go”), funcționează
deja la viteză maximă. Și-a stabilit prioritățile și strategiile de management pentru
ca aceste Jocuri Olimpice amânate să fie
realizabile și de succes. Aceste priorități
includ, în primul rând, crearea unui mediu
sigur în ceea ce privește sănătatea tuturor
participanților. Ne bazăm în continuare pe
sfaturile Organizației Mondiale a Sănătății
(O.M.S.) cu privire la potențialele adaptări
la organizarea adunărilor de masă. În ceea
ce privește fezabilitatea, C.I.O. a furnizat
grupului de lucru comun un catalog detaliat
de măsuri de reducere a costurilor.
Urmărind această strategie, avem ocazia
unică de a transforma sărbătorirea Jocurilor
Olimpice amânate Tokyo 2020 într-un festival al unității pentru omenire și un simbol
al rezilienței umane pentru a depăși această

criză de coronavirus. Imaginați-vă că aceste
Jocuri Olimpice pot deveni un semnal puternic al speranței pentru omenire. Flacăra
olimpică poate fi lumina de la capătul tunelului întunecat în care se află omenirea.

Lumea post-coronavirus
În acest moment, nimeni nu știe cum vor
arăta realitățile lumii post-coronavirus.
Însă, ceea ce este clar, este că, probabil,
niciunul dintre noi nu va fi în măsură să
susțină fiecare inițiativă sau eveniment pe
care noi îl planificăm înainte de această criză. Cu toții va trebui să aruncăm o privire
atentă asupra domeniului de activitate al
unora dintre activitățile noastre și să facem
ajustările necesare la noile realități. În acest
context, administrația C.I.O. examinează
bugetul și prioritățile. Această revizuire va
fi prezentată în scurt timp Comitetului Executiv pentru discuții și aprobare.
Motto-ul, când am lansat Agenda Olimpica 2020 și care este scris pe peretele Casei
Olimpice: „Schimbă sau vei fi schimbat”,
este în această perioadă de criză mai relevant decât oricând. Oricât de provocatoare
și dificile ar putea să apară circumstanțele
în acest moment, dacă învățăm lecțiile potrivite din situația actuală, ne putem modela viitorul pentru a consolida relevanța
Mișcării Olimpice în lume. Prin urmare, ar
trebui să promovăm în continuare reformele Agendei Olimpice 2020, în special în ceea
ce privește sustenabilitatea, pentru a aborda aceasta criză.
Pentru a realiza acest lucru, ca organizație
responsabilă, ar trebui să îndrăznim să privim către viitorul lumii, după această criză.
Istoria ne spune că șocurile sistemice sau
crizele semnificative, cum ar fi pandemia
de coronavirus, au impact profund și de anvergură asupra societății în general. Astfel,
trebuie să ne imaginăm în ce fel de lume a
sportului mondial post-coronavirus, se vor
regăsi valorile olimpice și Jocurile Olimpice.
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În acest moment, nimeni nu poate prezice
cu adevărat realitățile lumii post-coronavirus. Dar dacă vrem să fim pregătiți, trebuie să încercăm să privim mai departe. La
această discuție, aș dori să contribuim, să
gândim: ne-am putea imagina trei scenarii
largi, ținând cont de faptul că acestea nu
sunt în niciun caz exhaustive și nici nu vor
deveni realitate în forma lor pură, ci vor diferi în funcție de fondul lor național, regional și cultural.
În primul scenariu, societatea va încerca să
continue la fel ca înaintea crizei. În acest
scenariu, criza actuală ar agrava, cel mai
probabil, inegalitățile sociale și economice
deja existente. Prea multe inegalități și ineficiente în prea multe societăți au fost dezvăluite în aceasta criză.
Lumea nu va putea să le depășească urmând
orbește algoritmi informatici bazați pe date
provenite din trecut, ca în criza financiară
din 2008. Această criză este foarte diferită.
Pentru a depăși această criză va fi nevoie de
excelență, experiență și creativitate umană.
Al doilea scenariu este caracterizat în mare
parte de societate și națiuni conduse și mai
mult de egoism și de interesul de sine. Acest
scenariu ar putea duce la și mai multe societăți divizate, la mai multe inegalități,
cu toate riscurile sociale pe care le implică
sistemele politice. Ar duce la o înrăutățire
dramatică a relațiilor internaționale, protecționism și confruntare politică în toate
aspectele vieții umane: economie, sport,
cultură, ajutor umanitar, totul ar deveni un
instrument politic în această confruntare
politică.
Principalele caracteristici ale celui de-al
treilea scenariu sunt: mai multă solidaritate
și cooperarea internațională. Acest scenariu ar însemna că am înțeles că nu putem
prezice sau modela starea viitoare a lumii,
bazându-ne doar pe tehnologie și că niciun
individ, niciun guvern, nicio națiune nu
poate rezolva singur marile probleme ale
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umanității. Aceasta ar duce la eforturi de a
împărtăși greutățile crizei între oameni și
națiuni și de a consolida o ordine mondială
corectă și cooperantă.
Indiferent care element din aceste scenarii
este dominant, va exista un efect fundamental asupra sportului și societății în general.
Fiind uniți de valorile noastre olimpice:
pace, solidaritate, respect și unitate în toată
diversitatea noastră, putem aduce o contribuție importantă la această lume post-coronavirus. Putem face acest lucru pornind de
la o bază puternică. Datorită numeroaselor
reforme ale Agendei Olimpice 2020, ne bucurăm de stabilitate pe termen lung. Acest
lucru ne permite să suportăm nu numai
partea noastră din costurile de amânare
ale Jocurilor Olimpice Tokyo 2020, dar, în
același timp, să continuăm să asistăm sportivii și părțile interesate olimpice. Cu toate
acestea, nu există niciun motiv să ne plângem. Această lume post-coronavirus ne va
confrunta cu mai multe provocări, în special
cele sociale, economice și politice. Prin urmare, trebuie să promovăm Agenda Olimpică 2020 înainte și să o adaptăm.

Impact social
Putem presupune în mod corect că, în societatea post-coronavirus, sănătatea publică
va juca un rol mult mai important. Sportul
și activitatea fizică contribuie foarte mult la
capitolul sănătate. În timp ce studiile făcute
de O.M.S. au demonstrat deja acest lucru,
cu rezultate uimitoare în ceea ce privește
bolile netransmisibile, criza de coronavirus
ne învață cât de mult ajută, de asemenea,
starea de sănătate generală la depășirea
bolilor transmisibile. Prin urmare, sportul
și activitatea fizică sunt, probabil, instrumentul cel mai ieftin pentru o societate
sănătoasă. Pentru a face acest lucru și mai
evident, C.I.O. urmează să încheie un nou
Memorandum de înțelegere cu Organizația
Mondială a Sănătății.
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Putem evidenția semnificația sportului pentru incluziune și integrare. Uneori, sportul
este singura activitate care unește oamenii
indiferent de mediul lor social, politic, religios sau cultural. Sportul este lipiciul care
leagă o societate. O astfel de incluziune este
și mai importantă în societățile adânc divizate.
De asemenea, va trebui să luăm în considerare ce poate însemna distanțarea socială
pentru relațiile noastre cu sportul în format
online. În timp ce ne menținem principiile
respectând „linia roșie” în ceea ce privește
valorile olimpice, încurajăm urgent toți factorii noștri „să analizeze cum să guverneze
formele electronice și virtuale ale sportului
lor și să exploreze oportunitățile cu editorii de jocuri” (Declarația din cel de al 8-lea
Summit Olimpic, 7 decembrie 2019). Unele
Federații Internaționale au fost deja foarte
creative prin organizarea de concursuri la
distanță. Ar trebui să consolidăm în continuare aceste mișcări și să încurajăm grupul
nostru comun de lucru să abordeze această
nouă provocare și oportunitate.

Impact economic
Fără nicio îndoială, actuala criză de sănătate va duce la o criză economică lungă și
profundă, al cărei efect asupra sportului
poate diferi de la o țară la alta. Acest lucru
va depinde foarte mult de importanța pe
care guvernele o vor acorda enormului capital social reprezentat de sport atunci când
vine vorba de alocarea asistenței financiare
oferite de aceștia pentru redresarea economiei. Prin urmare, ar trebui să solicităm
ferm guvernelor să aprecieze și să onoreze
contribuția imensă a sportului la sănătatea
publică, importanța sa pentru incluziune,
viața socială și cultură precum și rolul său
important pentru economiile lor naționale.
În Europa, de exemplu, un studiu recent a
arătat că sportul contribuie cu peste două
procente la P.I.B., o contribuție care face
sportul mai important din punct de vedere

economic decât o serie de sectoare economice tradiționale. Același studiu a constatat
că aproape 3% din totalul locurilor de muncă din Europa sunt legate de sport. Prin urmare, sportul este un mare angajator.
Acest studiu, la fel ca multe altele, demonstrează că sportul poate juca nu doar un rol
social pozitiv, ci și unul economic, ajutând
lumea să se redreseze din criză. Nu facem
parte din problemă. Putem face parte din
soluție. Pentru a realiza acest lucru, guvernele trebuie să includă sportul în programele lor de sprijin economic.
Cu toate acestea, pentru majoritatea evenimentelor sportive, ca și pentru toate sectoarele societății, lucrurile nu vor fi așa cum
au fost înainte. Acesta este motivul pentru
care C.I.O. ar trebui să consolideze în continuare reformele de viabilitate și fezabilitate
ale Agendei Olimpice 2020 cu o noua fază
a „Noii Norme” pentru a face și mai multe
economii pentru Comitetele de Organizare
ale Jocurilor Olimpice. Aceste măsuri noi ar
trebui să conducă la o amprentă și mai restrânsă a tuturor părților interesate de Jocurile Olimpice.
C.I.O. va studia, de asemenea, dacă și cum
putem accelera răspunsul nostru la schimbările climatice. C.I.O., ca organizație, este
deja neutră din punct de vedere al carbonului, așa cum vor fi și Jocurile Olimpice Tokyo 2020. Noul nostru obiectiv ar putea fi
ca acestea să fie pozitive atât pentru climă,
chiar înainte de 2030, care este anul vizat
de comunitatea internațională pentru atingerea obiectivelor climatice. Pentru Mișcarea Olimpică în ansamblu este posibil să
analizăm mai atent proliferarea evenimentelor sportive, așa cum am discutat deja la
Summit-urile Olimpice anterioare. Presiunea financiară asupra tuturor părților interesate, inclusiv a C.N.O.-urilor, Federațiilor
Internaționale și a Comitetelor de Organizare, poate necesita mai multă consolidare
în acest sens.
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Impactul politic
Cel puțin în unele părți ale lumii, putem vedea mai mult naționalism, mai mult protecționism și, ca urmare, mai multă confruntare politică. Aici trebuie subliniate valorile
noastre olimpice: solidaritate, pace, respect
pentru fiecare și pentru regulile globale ale
sportului. Prin trăirea și consolidarea solidarității putem arăta că o cooperare internațională respectuoasă produce rezultate
mai bune și mai corecte decât izolarea. Cu
toții trebuie să depunem toate eforturile
pentru ca Jocurile Olimpice să fie susținute
de întreaga comunitate internațională ca
o demonstrație a unității omenirii în toată
diversitatea noastră, că Jocurile Olimpice
construiesc punți, pentru toată lumea, fără
niciun fel de discriminare și, prin urmare,
Jocurile Olimpice, ca eveniment sportiv,
cultural și social unic, ar trebui să fie dinco-
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lo de orice considerente politice sau de altă
natură.

Calea de urmat
Sper că aceste idei pot contribui la o discuție cuprinzătoare. Prin urmare, propun o
consultație largă între noi, sub îndrumarea
Comitetului Executiv al C.I.O. și a Sesiunii
C.I.O., așa cum am făcut pentru Agenda
Olimpică 2020. Deja grecii antici, cărora le
datorăm Jocurile Olimpice, știau că fiecare
criză vine cu o oportunitate. Să profităm de
această ocazie într-un mod de unitate și creativitate pentru a ieși din această criză chiar
mai puternici decât înainte. Lumea post-coronavirus va avea nevoie de sport și suntem
gata să contribuim la conturarea ei cu valorile noastre olimpice.”
Sursă foto și articol: olympic.org
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C.I.O., INTERPOL ȘI U.N.O.D.C. – MĂSURI
DE PLASARE A INTEGRITĂȚII
ÎN CENTRUL SPORTULUI POST COVID-19
O nouă lucrare a fost publicată în comun de
Comitetul Olimpic Internațional (C.I.O.),
INTERPOL și Oficiul Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate (U.N.O.D.C.).
Această lucrare abordează actuala criză de
sănătate și acțiunile cerute de toți cei implicați în combaterea corupției în sport și prevenirea manipulării de competiții, în special
organizații sportive și guverne.
Plasarea integrității în centrul actualelor
măsuri luate în sportul mondial din cauza
pandemiei de COVID–19 este crucială pentru a se asigura că sportul iese din această
provocare cât mai puternic, gata să își joace
rolul fundamental în societate.
Lucrarea se referă la asigurarea unei abordări propice și la măsurile de prevenție care
trebuie luate în perioada în care sportul va
intra pe deplin în normal. Absența temporară a evenimentelor sportive nu elimină neapărat problemele de integritate sportivă, iar
reluarea competițiilor va necesita o atenție
specială. Protejarea integrității sportului în
aceste momente dificile și plasarea acestuia
în centrul „noii normalități” înseamnă a
investi în viitorul său potențial.
În lucrare sunt menționate și instrumentele și mecanismele pe care le pot utiliza organizațiile sportive și guvernamentale (în
primul rând autoritățile care aplică legea
și justiția penală) și oferă căi de urmat în

situația actuală, cum ar fi desfășurarea de
sesiuni virtuale de sensibilizare, dar și în
viitor.

Inițiative ale Mișcării
Olimpice
Pe plan sportiv, Unitatea Mișcărilor Olimpice pentru prevenirea Manipulării Competițiilor are sarcina de a coordona, sprijini,
monitoriza și promova lupta împotriva manipulării competiției.
C.I.O. și U.N.O.D.C. s-au asociat pentru proiectarea diferitelor activități, inclusiv furnizarea de asistență tehnică statelor membre
ale O.N.U. pentru urmărirea manipulării
concurenței și organizarea unor sesiuni naționale și regionale de pregătire, în plus față
de elaborarea unor ghiduri și instrumente
de stabilre a standardelor.
C.I.O. și INTERPOL au dezvoltat Programul
C.I.O. - INTERPOL pentru Consolidarea
Globală a Capacității de Modelare și Antrenament, care oferă ateliere și seminarii pe
site adaptate în întreaga lume pentru a sprijini Comitetele Naționale Olimpice, Federațiile Internaționale și Naționale Sportive,
entitățile de aplicare a legii și guvernamentale, precum și operatorii de pariuri în abordarea manipulării concurenței și corupției
conexe.
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PARTENERIATUL #HEALTHYTOGETHER PENTRU
LUPTA ÎMPOTRIVA COVID-19
Cu ocazia Zilei Olimpice 2020, sărbătorită
la 23 iunie, Comitetul Internațional Olimpic
(C.I.O.) și Organizația Mondială a Sănătății (O.M.S.), în colaborare cu Organizația
Națiunilor Unite (O.N.U.), au lansat un
parteneriat pentru a încuraja oamenii și comunitățile din întreaga lume să ia măsuri în
vederea adoptării unui stil de viață sănătos
pentru a putea fi cu toții #HEALTHYTogether (Sănătoși împreună).
Folosind tema „Healthy Together”, cei trei
parteneri și sportivii olimpici au subliniat
importanța unei colaborări globale necesară pentru a rămâne sănătoși și pentru a
reduce răspândirea și impactul COVID-19.
Astfel, sportivii olimpici au contribuit la
diseminarea unor mesaje importante de sănătate publică și au încurajat populația să
adopte sau să demonstreze în continuare
comportamente care să ajute la reducerea
pandemiei, oferind resurse care promovează sănătatea fizică și psihică.
Președintele C.I.O., Thomas Bach, a declarat că „sportul poate salva vieți. Am văzut în
ultimele luni cât de importante sunt sportul
și activitatea fizică pentru sănătate și bunăstare. Lucrând împreună cu Organizația
Mondială a Sănătății și Organizația Națiunilor Unite, putem face un pas suplimen-
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tar în această direcție. Sportivii olimpici
vor împărtăși informațiile și cele mai bune
practici de care are nevoie acum lumea”.
Secretarul general al O.N.U., António Guterres, a adăugat: „În aceste vremuri de
provocări și schimbări fără precedent nu
a existat o nevoie mai mare de solidaritate
și speranță. Organizația Națiunilor Unite
este încântată să colaboreze cu Comitetul
Internațional Olimpic și Organizația Mondială a Sănătății pentru a face apel la oamenii de pretutindeni să se unească și să fie
#SĂNĂTOȘI împreună.
Parteneriatul global va acționa prin vocile
sportivilor olimpici, voci care simbolizează
perseverența, devotamentul și rezistența,
calități de care toată lumea are nevoie în
acest moment de sănătate publică tensionată. Scopul parteneriatului este de a acționa
împreună pentru a menține un stil de viață
sănătos, în timpul Zilei Olimpice și în fiecare zi”.
Pandemia COVID-19 a avut repercusiuni pe
tot globul și a afectat fiecare aspect al vieții
oamenilor. Lumea se așteaptă ca instituțiile
internaționale să lucreze împreună și oficialii să furnizeze informații fiabile și credibile,
care sunt accesibile prin surse de încredere.
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