
Programul MOL „Pot ajuta?”
Programul de promovare a talentelor sportive



Programul MOL “Pot ajuta?” revine şi în 2007!

Dacă eşti un tânăr sportiv sau sunteţi o echipă cu rezultate 
bune în sport, MOL vă oferă sponsorizări pentru a obþine 
rezultate şi mai bune.

Detaliile programului se găsesc pe site-ul www.molromania.ro.
Pentru informaţii suplimentare sunaţi la numărul verde: 0800800666.

MOL şi Emanuel Gyenes, Violeta Beclea-Szekely, Simona Amânar Tabără şi 
Camelia Potec te invită să te alături echipei de învingători!

Dragi prieteni,

Dacă anul trecut dădeam undă verde pentru lansarea programului “Pot 
ajuta?”, prin care MOL România sprijină tinerii sportivi în obţinerea 
performanţei, anul acesta ne aflăm deja la a doua ediţie şi culegem roadele 
unui program de succes. 

Interesul pentru program a fost mare şi în acest an, tineri talentaţi în toate 
domeniile sportive au aplicat la program, cea mai mare parte dintre ei pen-
tru a-şi putea achiziţiona echipamentul de care au nevoie.

Bilanţul programului în aceşti doi ani este unul îmbucurător: aproape 1.500 
dintre sportivii români de performanţă, cu vârste cuprinse între 8 şi 18 ani, 
au aplicat pentru a obţine sprijin financiar din partea MOL România. Au 
fost selectaţi 240 de câştigători, primind sponsorizări în valoare totală de 
80.000 EUR.

Suntem foarte mândri că tinerii sprijiniţi de noi în 2006 s-au ridicat la 
înălţimea aşteptărilor şi au reuşit să obţină premii importante la competiţiile 
sportive la care au participat. Printre aceştia se numără şi tânărul clujean 
Ciprian Alexandru Porumb, care a reuşit să devină campion european la 
tenis la categoria sub 14 ani. Camelia Vâlceanu, sportiva în vârstă de 15 
ani din Bucureşti, a obţinut o medalie de aur şi trei de bronz la Campionatul 
European de karate tradiţional. Trebuie de asemenea amintită şi şahista de 
16 ani din Timişoara, Foişor Sabina-Francesca, care a obţinut titlul de Mare 
Maestră Internaţională, fiind totodată singura româncă ce a reuşit să se 
califice la Campionatul Mondial de anul viitor. În paginile broşurii, veţi găsi 
prezentările tuturor sportivilor care au beneficiat de sponsorizări în cadrul 
programului „Pot ajuta?” 2007. 

Îi felicităm pentru rezultatele excepţionale obţinute până acum şi suntem 
onoraţi să le acordăm sprijin în cariera lor sportivă, dorindu-le mult succes 
în continuare!

Cu prietenie,

Szalay Zsolt
CEO, MOL România
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 Éva Csog
Coordonator PR, MOL România
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Apostolescu AnA teodorA

BArBu GABriel Andrei

Bernád szilárd

BoiAnGiu nicolAe sorin

Nataþie

Sanie

Schi fond

Karate

Sportiva de 13 ani din Bucureşti este una dintre cele 
mai bune înotătoare din generaţia sa din România. Ea 
a debutat în sport făcând gimnastică sportivă la vârsta 
de 4 ani, dar a intrat cu nota 10 în clasa întâi la Liceul cu 
Program Sportiv „Emil Racoviţa” din capitală, la secţia 
înot. Încă din primul an de pregătire a avut rezultate bune 
la campionatele municipale, urcând de fiecare dată pe 
podium. În ultimii ani, a ocupat unul dintre primele trei 
locuri la numeroase probe în campionatul naţional de 
juniori, dar a reuşit performanţe notabile şi la cea de a 
35-a ediţe a competiţiei Schwimmfest din Germania. 
Anul acesta a devenit campioană naţională la categoria 
de junioare II cu ştafeta la 4x100 şi 4x200 metri liber, 
respectiv 4x100 metri mixt liber. La probele individuale 
a obţinut locul doi la 200 metri bras şi medalie de bronz 
la 50 metri spate şi 100 metri bras. A cerut sprijin de la 
MOL pentru achiziţionarea echipamentului  necesar 
pentru continuarea antrenamentelor şi participarea la 
competiţii. Obiectivul ei, si aşa cum spune chiar ea „al 
oricărui sportiv”, este să participe la Jocurile Olimpice şi 
să obţină un loc pe podium. 

Chiar dacă în ultima vreme sania a pierdut teren în 
sportul românesc, acesta rămâne un sport de iarnă 
foarte apreciat peste tot în lume. Marii producători de 
echipament pentru acest sport au încheiat contracte de 
exclusivitate cu cele mai importante echipe naţionale 
din lume, şi astfel sportivii români întâmpină dificultăţi 
majore atunci când doresc să achiziţioneze sănii. 
Sportivul în vârstă de 16 ani din Petrila a solicitat sprijinul 
MOL tocmai în acest scop, căci fără sănii de calitate nu 
are şanse să obţină rezultate notabile în acest sport rapid, 
unde concurenţii ating viteze de până la 120-140 km/oră. 
Pe lângă numeroasele medalii obţinute la campionatele 
naţionale, în luna martie Gabriel a obţinut în campionatul 
naţional o medalie de aur şi una de argint. El a participat 
la prima competiţie în 2003, şi de atunci se antrenează 
zilnic la C. S. Petroşani cu obiectivul unui succes la o 
etapă de Cupă Mondială. Un alt obiectiv al tânărului 
sportiv este obţinerea calificării la Jocurile Olimpice de 
Iarnă, care vor avea loc în 2010 la Vancouver.

Schi fond este un sport popular în judeţul Harghita, iar 
satul Valea Strâmbă a dat deja mai mulţi mari sportivi în 
această ramură. Tânărul în vârstă de 15 ani intenţionează 
să continue această tradiţie. Bernád Szilárd practică 
schiul de la vârsta de 3 ani, iar la început a participat la 
concursurile din regiune, unde a ieşit aproape întotdeauna 
învingător. Anul acesta, el şi-a adjudecat cinci titluri 
la campionatul naţional de cadeţi şi la campionatul 
naţional şcolar, fiind un schior talentat atât la stilul clasic 
cât şi la cel liber. În prezent sportivul este legitimat la 
Clubul Sportiv Şcolar Gheorgheni şi a solicitat sprijin 
financiar de la MOL pentru achiziţionare de echipament. 
Începând cu noul an şcolar, schiorul va studia la un 
liceu din Gheorgheni, iar din cauza navetei pregătirea 
şi participarea la antrenamente va fi mai dificilă. Bernád 
Szilárd are rezultate bune la şcoală şi este decis să obţină 
o diplomă de studii superioare. Intenţionează să rămână 
în viaţa sportivă chiar şi după terminarea carierei.

Sportivul de 12 ani din Lupeni este practicant de karate 
stilul Shito Ryu de 5 ani de zile la Clubul Sportiv Shinto, 
înscris în Federaţia Română de Karate WKC. Anul acesta, 
la Campionatul Naţional de la Sibiu a ocupat locul întâi 
la kata individual la categoria de vârstă 11-12 ani, dar a 
câştigat şi competiţia kata pe echipe la categoria 11-14 
ani. „M-am apucat de karate din plăcerea de a practica un 
sport de performanţă, să învăţ tehnici de autoapărare şi 
să mă dezvolt armonios. Karate face parte din programul 
meu zilnic. În fiecare zi mă antrenez acasă sau la sala de 
karate, dar citesc şi cărţi şi reviste de specialitate” – ne-
a spus Sorin, care acum se antrenează pentru centura 
maro 1 Kyu şi apoi centura neagră. Pe viitor, el îşi doreşte 
să fie selecţionat în lotul naţional de kata şi să participe la 
Campionatul European şi Mondial. În atingerea acestor 
obiective, el va fi ajutat şi de noul echipament pe care îl 
obţine prin sprijinul financiar acordat de MOL. În viitor, 
după încheierea carierei sportive, Sorin este decis să 
devină antrenor sau arbitru, dar să rămână aproape de 
karate. 
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Sportivul de 16 ani din Petrila s-a înscris în toamna 
anului 2003 la secţia de sanie a Clubului Sportiv Şcolar 
Petroşani, şi ne-a mărturisit că s-a îndrăgostit de acest 
sport după prima manşă de antrenamente pe gheaţă. 
„Îmi doream să fac ceva pentru <a ieşi din rând> şi am 
avut noroc cu antrenorul meu, care avea grijă ca fiecare 
antrenament să fie diferit, pentru a nu ne plictisi” – 
povesteşte sportivul care a aplicat pentru achiziţionarea 
de echipament în cadrul concursului “Pot Ajuta?”. El va 
folosi sprijinul financiar pentru a-şi cumpăra o pereche 
de patine pentru sania sa de competiţii. Echipamentul 
pe care îl are deja este foarte vechi, iar de reparaţii se 
va ocupa antrenorul. „Sper ca în concursurile naţionale 
şi internaţionale să zbor pe pârtie cu aceste patine, 
împreună cu visele mele...” – ne spune Alexandru. Pe 
lângă numeroasele medalii obţinute la campionatele 
naţionale de până acum, anul acesta la campionatele 
naţionale din martie, organizate, din cauza iernii foarte 
blânde din România, la Königsee în Germania, a obţinut o 
medalie de aur şi una de argint.

Înotătorul de 14 ani din Bucureşti a reuşit să obţină 
anul acesta, la Campionatele Naţionale pentru şcolari 
organizate în luna mai, nu mai puţin de cinci locuri întîi. 
Apoi, la Campionatele Naţionale juniori II din iulie, a 
urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului de nouă ori, 
rezultat pentru care a fost premiat separat şi de Comitetul 
Olimpic. Sportivul renumitului Colegiu Naţional Emil 
Racoviţă a aplicat în cadrul programului MOL pentru a-şi 
achiziţiona echipament sportiv în vederea participării la 
campionatele naţionale de juniori II de bazin scurt şi lung, 
din noiembrie, respectiv decembrie 2007. În competiţiile 
de înot, sportivii au întotdeauna nevoie de mai multe 
rânduri de echipament, cu care să poată participa în 
întreceri diferite în aceeaşi zi. La campionatul din anul 
acesta, obiectivul principal al lui Horia este atingerea 
unor noi recorduri naţionale la categoria de vârstă 14 ani, 
la 50, 100 şi 200 metri fluture.

Gimnastica aerobică a apărut ca ramură sportivă cu un 
regulament bine conturat începând cu anii 1980, după 
ce aerobicul a atins o popularitate foarte mare la nivel 
mondial. Fiind un sport demonstrativ, atracţia majoră 
a aerobicului ca ramură sportivă constă în exerciţiile 
spectaculoase. Sportiva de 16 ani din Arad practică acest 
sport la categoria seniori, obiectivul ei fiind câştigarea de 
medalii la Campionatele Europene şi Mondiale. Pentru 
a acumula experienţa necesară, sportivii au nevoie să 
participe la cât mai multe concursuri, dar pe plan naţional 
se organizează anual doar 1-2 competiţii. Astfel, după ce 
anul trecut Erdei Edina Fatime a câştigat în concursul 
MOL sprijin pentru achiziţionare de echipament, anul 
acesta a aplicat pentru sprijin material pentru a ajunge 
la competiţii importante din Europa şi din Mexic. Anul 
acesta a avut deja câteva rezultate remarcabile la Cupa 
Ungariei sau la Open-ul Slovaciei şi al Ungariei, iar pe 
lângă acestea, a participat la un cantonament comun cu 
membrii lotului naţional al Franţei şi Ungariei.

În luna decembrie a anului trecut, schiorul alpin de 
10 ani din Abrud a primit sprijinul financiar din partea 
MOL, pe care l-a catalogat drept „cel mai frumos cadou 
de Moş Nicolae”. Cu banii primiţi prin programul „Pot 
Ajuta?”, sportivul a achiziţionat echipamentul de care a 
avut nevoie pentru a deveni cel mai bun la categoria sa 
de vârstă. Paul participă la competiţii în mod regulat, 
de la vârsta de 6 ani, prima dată aliniindu-se la startul 
competiţiilor din regiune. Anul trecut a fost înscris în 
stagiul de pregătire pentru avansaţi la Predeal, dar a 
efectuat trei stagii de pregătire şi în Austria, unde a 
acumulat noi cunoştinţe practice şi teoretice. Sportivul, 
care şi în ultimul sezon a strâns din nou numeroase 
locuri pe podium la competiţiile din ţară, se pregăteşte 
din răsputeri, pentru că de la vârsta de 11 ani va putea 
participa la campionatele naţionale şi internaţionale. 
Anul acesta, el a aplicat pentru sprijin financiar pentru 
noi pregătiri necesare în străinătate. Între sezoanele 
de schi, îşi menţine forma cu antrenamente de karate, 
obţinând centura albastră în stilul shotokan.
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Cu mai puţin de douăzeci de ani în urmă, cele trei surori 
Polgár din Ungaria „făceau legea” în lumea şahului. Cei 
interesaţi de acest sport nobil pot avea un „deja vu” în 
legătură cu surorile Foişor din Timişoara. După ce anul 
trecut sora sa, Sabina, a beneficiat de sprijin din partea 
companiei MOL, anul acesta şi Veronica s-a numărat 
printre câştigătorii programului „Pot Ajuta?”. Veronica 
Foişor face parte din lotul naţional de junioare al 
României. Ea a cerut sponsorizare pentru achiziţionarea 
unui echipament informatic, care actualmente este 
indispensabil în pregătirea unui şahist profesionist. 
„Săptămânal se joacă zeci de partide de înalt nivel, zilnic 
apar noutăţi în deschideri şi pentru a putea ţine pasul cu 
ele, trebuie să fiu informată” – ne-a declarat şahista de 13 
ani. Ea joacă şah de la 4 ani, şi deja a participat la peste 
100 de competiţii. Pe lângă mai multe medalii obţinute la 
campionatele naţionale şi succesele în cadrul turneelor 
de junioare din străinătate, ea a câştigat două medalii la 
campionatul European de la Subotica, şi a ocupat locul 
întâi la Turneul Young Masters din Lausanne.

Şahul este un sport al minţii, care necesită calităţi 
intelectuale deosebite, dar şi condiţie fizică bună pentru 
a rezista unei lupte de până la şase ore. Sportiva de 16 ani 
din Timişoara este una dintre cele mai mari speranţe ale 
acestui sport din România. Câştigătoare şi anul trecut 
în cadrul programului MOL, ea a reuşit să transforme 
sprijinul acordat în noi reuşite. Pe lângă faptul că multipla 
campioană naţională a primit în iulie titlul de Mare 
Maestră Internaţională, ea a fost membră a echipei care 
a câştigat Campionatul European pe echipe la junioare, 
dar a obţinut şi o medalie de bronz la CE de şah clasic. 
Anul acesta a participat la Campionatul National pe 
Echipe (Superliga) organizat la Predeal unde a obţinut cel 
mai bun rezultat al competiţiei. Sabina a devenit singura 
româncă calificată la Campionatul Mondial de anul viitor, 
unde se vor întrece cele mai bune 64 de jucătoare din 
lume. La această ediţie, şahista a aplicat pentru sprijin 
material în vederea participării la această competiţie 
importantă, dar totodată foarte costisitoare, deoarece 
Sabina trebuie să suporte şi cheltuielile antrenorului.  

În această vară a avut loc la Trabzon, Turcia, prima 
ediţie a Jocurilor Mării Negre. Competiţia este adresată 
juniorilor  până la 18 ani şi a reunit la start peste 1200 
de sportivi din 11 ţări, în şapte discipline individuale şi 
trei jocuri pe echipe. Din delegaţia României formată din 
180 de sportivi a făcut parte şi atleta de 17 ani din Iaşi, 
care a reuşit să contribuie la cele 59 de medalii obţinute 
de România cu două medalii obţinute la proba de 
sprint. Aceasta nu a fost singura ei performanţă pe plan 
internaţional. Ana-Maria a obţinut de asemenea o medalie 
de bronz la Balcaniade. Sportiva a solicitat sprijinul MOL 
pentru achiziţionare de echipament, iar anul acesta a 
reuşit să-şi îmbunătăţească performanţele la probele 
60, 100 şi 200 de metri cu două medalii de argint şi una 
de bronz la campionatul naţional de juniori II. În august a 
luat deja startul în campionatul de juniori I, dar trecerea 
la un nivel mai înalt nu i-a influenţat rezultatele - a obţinut 
un loc întâi şi o medalie de argint. Următorul obiectiv al 
tinerei sportive este participarea la campionatul mondial 
de juniori, iar ca senioară doreşte să ajungă la Olimpiada 
din 2012 din Londra.

Sportivul de 14 ani din Piatra Neamţ practică tenisul 
de la vârsta de 6 ani. Anul acesta, el a devenit campion 
naţional la sală şi a obţinut locul doi la simplu şi la dublu 
la campionatul în aer liber. Este component al lotului de 
juniori al României la categoria 14 ani, şi se antrenează 
foarte mult în fiecare zi, deoarece după primul turneu 
internaţional a realizat că în tenisul european sunt mulţi 
jucători puternici şi astfel trebuie să se pregătească 
extrem de intens pentru a reuşi performanţe notabile. 
Antrenamentele zilnice necesită echipamente 
performante, astfel sportivul, care în prezent ocupă locul 
doi în clasamentul federaţiei de specialitate din România 
la categoria 14 ani, a cerut sprijin material de la MOL 
pentru achiziţionare de echipament. În acest an, el a reuşit 
să urce pe locul 8 în ierarhia europeană la categoria de 
14 ani, dar având în vedere că anul viitor trebuie să facă 
saltul la o nouă categorie de vârstă (16 ani), el joacă deja 
la turneele acestei categorii. Anul acesta i-a adus noi 
succese şi pe plan internaţional, de pildă la Copa Carlo 
D’Alcontes din Messina, Italia, a câştigat atât competiţia 
la simplu, cât şi pe cea la dublu.
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Atunci când este vorba de sport de performanţă, tinerii 
talentaţi pot opta pentru condiţii de pregătire mai bune. 
De cele mai multe ori, acestea sunt departe de casă, 
de părinţi sau prieteni, însă pentru a înregistra succese 
tinerii sunt nevoiţi să facă destule sacrificii. În cazul 
gimnastului Andrei Groza, schimbarea a avut loc pentru 
a doua oară anul acesta. Până acum, sportivul din Călan 
a studiat şi s-a antrenat la Clubul Sportiv Şcolar Reşiţa. 
A avut rezultate bune, iar la vârsta de 12 de ani a ales să 
îşi continue pregătirile la Bistriţa. Ne-a spus că la început 
a fost mai greu, dar acum a reuşit să se integreze în noua 
comunitate şi să se antreneze din nou la potenţialul său 
maxim. Anul acesta a participat la campionatul de la 
Sfântu Gheorghe, de unde s-a întors cu medalia de argint. 
În prezent Andrei se antrenează pentru a fi selectat în 
lotul olimpic de juniori, în momentul în care va avea vârsta 
potrivită. Anul trecut a câştigat sprijin din partea MOL 
pentru a putea participa la o competiţie la Novi Sad, iar 
anul acesta a aplicat din nou în cadrul programului „Pot 
Ajuta?” pentru achiziţionarea echipamentului de care are 
nevoie.

Şahistul de 14 ani din Oradea este dublu legitimat la 
Clubul Sportiv Unio din Satu Mare şi la Deac Debrecen din 
Ungaria, la ambele cluburi fiind căpitanul echipei. Robert 
a avut un sezon foarte bun şi a devenit campion naţional 
de juniori cu echipa din Satu Mare. Sportivul a cerut ajutor 
în cadrul programului MOL pentru achiziţionarea unui 
nou echipament (garnitură, tablă şi ceas de şah) conform 
standardelor federaţiei internaţionale de specialitate 
(FIDE). Róbert a început să practice acest sport al minţii 
în mod autodidact: a început să înveţe mutări din cărţile 
de şah peste care a dat în biblioteca bunicului său. Mai 
târziu, părinţii l-au dus la un antrenor, iar după doar trei 
săptămâni termina o competiţie din Oradea pe locul întâi 
la categoria de vârstă de 10 ani. Este primul la învăţătură 
încă din clasa întâi, cu toate că face tot posibilul să îşi 
termine lecţiile repede, pentru ca apoi să se ocupe din 
nou de şah. În timpul săptămânii, se antrenează câte 3-
4 ore pe zi, iar la sfârşit de săptămână chiar mai mult. 
Şahistul orădean a ajuns la un coeficient ELO de 2223 
puncte, şi este hotărât să devină maestru FIDE (2300 
puncte ELO) până la sfârşitul anului. 

La doar 16 ani, tânărul tenismen (188 cm, 71 kg) a atins 
nivelul maxim de performanţă la Satu Mare, unde a 
câştigat toate concursurile de tenis la categoria sa de 
vârstă. A cerut sprijinul MOL deoarece pe plan local nu 
are alte posibilităţi de pregătire, acestea putând avea loc 
doar într-un centru specializat. Nadin intenţionează să se 
perfecţioneze în circuitul internaţional ITF (sub 18 ani) 
şi ATP (seniori), iar evoluţiile ascendente din ultimii doi 
ani la concursurile organizate de Federaţia Europeană de 
Tenis (ETA) îi dau speranţe în acest sens. Nadin  învaţă 
la o clasă de profil matematică-informatică şi a început 
să joace tenis la vârsta de 7 ani. În acest moment se află 
pe locul 11 al clasamentului sportivilor cu vârste între 16 
şi 18 ani realizat de Federaţia Română de Tenis (FRT). 
Iar pentru că este născut chiar la sfârşitul anului, pe 29 
decembrie 1990, este nevoit să concureze în permanenţă 
cu sportivi mai mari. Dar, după cum spune chiar el, acest 
lucru nu face decât să îi crească valoarea. Se antrenează 
zilnic câte 2-3 ore, inclusiv în weekend-uri şi de sărbători, 
indiferent de anotimp.

Sportul karate, ce presupune tehnici de autoapărare fără 
arme, s-a dezvoltat pe insula japoneză Okinawa în secolul 
XVIII, dar adevărata sa expansiune a început în secolul 
XX. De atunci, acest sport a devenit popular în întreaga 
lume. Diana, karateka de 14 ani din Galaţi, practică acest 
sport de la vârsta de 7 ani şi deţine centura neagră încă 
de la vârsta de 12 ani. „Acest sport m-a captivat din 
momentul în care am început să particip la competiţii 
naţionale şi internaţionale” – povesteşte Diana. Pentru 
că se numără printre câştigătorii programului MOL „Pot 
ajuta?”, ea va putea participa la campionatul mondial de 
karate tradiţional din Polonia. După ce la campionatele 
naţionale şi-a adjudecat locul în echipa reprezentativă 
a României, numele ei a devenit cunoscut pe plan 
internaţional încă din 2004, când în Praga a câştigat titlul 
de triplă campioană europeană la categoria ei de vârstă. 
De atunci, sportiva clubului CS Kodo a mai câştigat un 
titlu european în 2005 la Belgrad şi alte patru medalii de 
aur anul trecut în Italia. Tot în Italia a devenit campioană 
mondială în anul 2005. 
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Tenismena în vârstă de 14 ani s-a folosit cu succes de 
ajutorul primit de la MOL în cadrul primului program 
„Pot Ajuta?”. Ca şi atunci, sportiva din Galaţi a cerut 
şi acum sprijin pentru a putea participa la concursuri. 
Ea consideră că prin participarea la cele 10 competiţii 
naţionale şi 3 întreceri internaţionale, a căpătat mai 
multă experienţă. Cu ajutorul primului sprijin acordat de 
MOL, ea a obţinut locul trei la dublu şi s-a clasat în primii 
opt la individual, în cadrul concursului internaţional Cupa 
Idu de la Mamaia, unde a concurat la categoria de vârstă 
de 16 ani. Oana Ionescu vrea să folosească noul sprijin 
primit ca să continue seria performanţelor notabile cu 
clasări pe podium la întrecerile din ţară, şi în primii opt 
la cele din străinătate. „Părinţii m-au dus la acest sport 
pentru că eram prea mică şi prea slabă iar astfel, am luat 
acest sport ca pe o joacă. Dar cu timpul, simţeam din ce 
în ce mai mult că mă atrage tenisul, la antrenamente chiar 
îmi rugăm antrenoarea să mai stea puţin cu mine şi după 
terminarea programului” – a spus despre începuturile 
carierei sale sportiva care se antrenează zilnic cinci ore.

Tenismenul în vârstă de 15 ani este legitimat la Tenis Club 
Venus din Brăila. El a intrat în circuitul competiţional din 
anul 2002, devenind campion naţional la categoria de 
vârstă 8-10 ani, iar mai târziu, la cea de 12 ani. Evoluţiile 
bune au continuat şi în 2005, când s-a clasat pe locul doi 
la campionatul naţional şi la Campionatul Est-European 
pentru vârsta de 14 ani. Anul trecut a reuşit deja să 
câştige ambele competiţii, la acestea adăugându-se 
victoria de la Balcaniade. Acum participă la concursuri 
U16 şi, după mai multe turnee câştigate la Slobozia, 
Mamaia, Bucureşti sau Galaţi, se situează pe locul doi 
în clasamentul Federaţiei de Tenis din România şi face 
parte şi din echipa naţională care a participat în acest 
an la Campionatul European pe Echipe din Austria. Ca 
o recunoaştere a performanţelor sale, la sfârşitul anului 
trecut, Sebastian a participat la un cantonament montan 
împreună cu membrii lotului naţional de seniori. Este şi un 
adevărat sportiv polivalent: acum doi ani a avut succese 
şi cu echipa de handbal şi cea de fotbal a şcolii. 

Înotătorul de 13 ani din Bucureşti calcă pe urmele 
fratelui său mai mare, Vlad, câştigător în ambele ediţii 
ale concursului „Pot Ajuta?”. Cei doi sunt deja foarte 
cunoscuţi la Colegiul Naţional Emil Racoviţă pentru 
rezultatele foarte bune la sport şi la învăţătură, dar speră 
ca în viitorul apropiat să devină „fraţii Iorga” ai nataţiei 
din România. Alexandru are nevoie să participe la cât 
mai multe concursuri internaţionale, care să-l „călească” 
pentru viitor şi care să-i arate unde anume trebuie să 
se perfecţioneze. Astfel, triplul vicecampion naţional a 
aplicat pentru sprijin la participarea în două competiţii 
internaţionale importante din 2008 – în Austria şi 
Germania. Anunţarea câştigătorilor celei de-a doua ediţii 
a programului MOL a avut o semnificaţie aparte în cazul 
lui. La începutul lunii iunie, el s-a accidentat la ambele 
picioare, astfel încât vara a fost nevoit să stea cu ambele 
picioare imobilizate în gips. De abia în luna august a 
putut începe un program intens de recuperare, iar în 
septembrie a reluat antrenamentele cu un moral ridicat, 
pentru că ştia deja că se pregăteşte şi pentru cele două 
concursuri importante din Austria şi Germania. 

Înotătorul de 15 ani s-a numărat şi anul trecut printre 
câştigătorii programului MOL „Pot Ajuta?” şi practică 
înotul de performanţă din clasa întâi la clubul Colegiului 
Naţional „Emil Racoviţă”. La ediţia de anul acesta, 
Vlad a cerut sprijin pentru a participa la competiţiile 
internaţionale din Austria, Germania şi Ungaria. La  
campionatele naţionale de anul acesta şi-a îmbogăţit 
colecţia de medalii cu şase noi urcări pe podium, dintre 
care trei pe locul întâi. Tânărul sportiv practică înotul de 10 
ani şi a fost nevoit să facă multe sacrificii pentru a ajunge 
la acest nivel de performanţă. În prezent este membru 
al lotului olimpic de juniori şi se pregăteşte în capitală 
la bazinul olimpic de înot din cadrul complexului Lia 
Manoliu. Ca obiectiv, el şi-a propus să câştige o medalie 
la Campionatele Europene şi să participe la olimpiadă sau 
într-o finală de Campionat Mondial. Dincolo de talent, 
tânărul sportiv pune munca şi seriozitatea pe primul plan. 
În cazul lui, atât de mult discutata incompabilitate dintre 
sportul de performanţă şi şcoală nu există: a luat premiul 
întâi la sfârşitul clasei a 8-a şi a intrat în clasa de sport cu 
o medie finală de admitere de 9,87.
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Sportivul de 16 ani din Cluj Napoca este membru titular 
al echipei naţionale de karate WKC de juniori. Legitimat 
la CSU Politehnica, el a obţinut numeroase titluri 
naţionale, a câştigat toate ediţiile de Cupa României 
la care a participat, fiind unul dintre cei mai valoroşi 
sportivi juniori ai federaţiei autohtone. El s-a remarcat 
şi pe plan internaţional prin medaliile de aur şi bronz 
obţinute la Campionatele Mondiale de copii şi de cadeţi. 
Róbert a fost direcţionat spre acest sport de către 
părinţii săi, începând să ia lecţii de shotokan karate încă 
de la vârsta de 7 ani. Antrenorii lui au fost încântaţi nu 
numai de talentul natural, dar şi de faptul că încă de mic 
copil s-a străduit să se antreneze şi acasă. El a aplicat 
la programul companiei MOL pentru a-şi achiziţiona 
echipamentul corespunzător, de care are mare nevoie 
anul acesta din cauza programului competiţional foarte 
încărcat. „Prin acest sport îmi pot dezvolta forţa fizică, 
rapiditatea, reflexele şi concentrarea, dar cel mai mult 
îmi place faptul că îmi găsesc acea stare de echilibru 
necesară pentru a învinge emoţiile din concurs” – a spus 
tânărul sportiv. 

Sportiva în vârstă de 14 ani practică atletism viteză, dar 
ca pregătire participă şi la competiţiile de fond şi cros. 
Antrenorul ei spune că Valentina are calităţile necesare 
sportului de performanţă, având o voinţă de invidiat. Ea 
munceşte mult pentru a atinge performanţa - a înţeles 
rolul antrenamentelor, cât şi frumuseţea sportului, motiv 
pentru care se antrenează de 5-6 ori pe săptămână. 
... Toate acestea în ciuda faptului că actualmente în 
Vârtoape, satul din judeţul Teleorman în care locuieşte, nu 
dispune de toate mijloacele necesare antrenamentelor. 
Pregătirea sportivilor din Clubul Sportiv Vârtoape s-a 
efectuat pe terenul de sport al clubului, dar acesta se află 
încă în reconstrucţie după ce a fost inundat în iulie 2005. 
După rezultatele bune obţinute la competiţiile regionale, 
ea a fost selectată în lotul judeţean de atletism, urmând să 
participe la campionatele naţionale, unde este hotărâtă 
să câştige medalii. Pentru a atinge acest obiectiv, îi 
vor veni în ajutor şi echipamentele achiziţionate prin 
programul MOL „Pot ajuta?”. 

Legitimată la CSS Deva, Alexandra Leucă este multiplă 
campioană naţională la juniori şi are numeroase medalii 
la concursurile internaţionale. Cea mai valoroasă 
performanţă a sa este  clasarea pe locul 5 la Campionatul 
European de Cadete din Turcia în anul 2006. Anul trecut, 
a fost cea mai bună luptătoare din ţară la cadete, în 
categoria 59 kg, şi una dintre primele trei la junioare. În 
2007 a avut din nou rezultate foarte bune, de data aceasta 
şi la senioare, unde a devenit vicecampioană naţională 
la categoria 59 kg. Aceste performanţe au ajutat-o mult 
în a face primii paşi pentru atingerea obiectivului său 
principal: participarea la Jocurile Olimpice de la Beijing 
din 2008. Oficialii Federaţiei Române de Lupte au 
promovat-o în lotul olimpic de junioare-senioare, poziţie 
din care ar fi avut şanse să participe la concursuri care 
califică la olimpiade. Dar din cauza unei accidentări 
nu a putut să participe la Campionatul European şi la 
Mondiale, astfel şansele de fi prezentă la Beijing s-au 
diminuat. Totuşi, Olimpiada a rămas un obiectiv principal 
şi se pregăteşte pentru viitoarele Campionate Mondiale  
şi Europene, respectiv pentru calificarea la Jocurile 
Olimpice din 2012 de la Londra.

Judoka în vârstă de 14 ani din Târgu Secuiesc s-a numărat 
şi printre câştigătorii ediţiei trecute a programului lansat 
de MOL România. Cu sprijinul obţinut atunci, el a ajuns 
la Turneul Internaţional de Judo organizat în Kufstein, 
Austria, şi a reuşit să obţină medalia de aur la categoria 
60 kilograme şi categoria sa de vârstă. Pe lângă succesul 
internaţional, anul acesta sportivul a ajuns şi campion 
naţional la categoria sa, în cadrul competiţiei organizate 
la Gura Humorului. La ediţia de anul acesta a programului 
„Pot Ajuta?”, una dintre marile speranţe ale judo-ului 
românesc a cerut finanţarea achiziţionării unor aparate 
de dezvoltare a forţei. După spusele sale, aceste aparate 
îi sunt necesare pentru obţinerea unor rezultate cât mai 
bune, judoul fiind un sport în care pregătirea fizică are un 
rol semnificativ.Lui Lukács Arnold îi place judo-ul pentru 
că îl consideră un sport inteligent, care dezvoltă abilităţile 
de autoapărare fără ca adversarii să se lovească între ei. 
El vrea să răsplătească ajutorul primit de la părinţii săi 
prin câştigarea titlului de campion european şi mondial, 
şi pentru acest obiectiv se antrenează din greu.
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Înotătoarea de 16 ani din Bucureşti este pentru a doua 
oară printre câştigătorii concursului „Pot Ajuta?”, ea 
solicitând din nou sprijin financiar pentru achiziţionarea  
echipamentului de care are nevoie. Manuela şi-a început 
cariera sportivă la vârsta de şapte ani, la Liceul cu 
Program Sportiv Emil Racoviţă–Steaua. Ea se confruntă 
cu lipsa condiţiilor de antrenament, deoarece singurul 
bazin de înot din Bucureşti este cel din complexul Lia 
Manoliu, iar aceasta este evident foarte aglomerat. 
Când este închis pentru reparaţii, sportivii sunt nevoiţi 
să continue pregătirile cu antrenamente la sala de forţă 
sau pe pista de atletism. „Dar cu toate acestea, cu multă 
ambiţie, mi-am continuat pregătirea, şi sper să obţin 
rezultate din ce în ce mai bune” – a adăugat sportiva, 
care şi-a îndeplinit obiectivele: la campionatul naţional 
de juniori din iulie ea a câştigat proba de 200 metri mixt 
şi încă trei medalii. Pe plan internaţional, o realizare mare 
au fost cele două bronzuri obţinute la Balcaniadă.

Înotătoarea de 13 ani din Cluj a reuşit să obţină din nou 
suportul MOL. Cu ajutorul acordat anul trecut, ea a avut 
posibilitatea să-şi cumpere o parte din echipamentul 
sportiv necesar, iar anul acesta va avea ocazia să-şi facă 
rost din nou de echipament. Sportiva practică înotul de 
cinci ani, iar de trei ani încoace participă la competiţii 
naţionale şi internaţionale reprezentând culorile CSM 
Cluj, respectiv ale României, deoarece din aprilie face 
parte din componenţa lotului naţional de junioare II. 
Această selecţie a fost firească - în ultimii ani ea a devenit 
multiplă campioană naţională, câştigând cel puţin o 
medalie la toate competiţiile la care a luat startul. Anul 
acesta a devenit campioană naţională la probele de 50 şi 
100 metri fluture, respectiv 100 metri spate. A participat 
cu lotul naţional la Festivalului Olimpic al Tineretului 
European de la Belgrad, la Jocurile Mării Negre din 
Turcia, dar va fi prezentă şi la Campionatul Ţărilor 
Central Europene de la Piteşti. Visul ei este participarea 
la Campionatul Mondial de Tineret de anul viitor, care va 
fi organizat la Monterey, Mexic. 

Chiar dacă ciclismul este un sport popular în rândul 
amatorilor de mişcare, atunci când devine sport de 
performanţă este brusc un sport foarte greu. În ciclism 
contează foarte mult bicicleta, de aceasta depinzând 
dacă sportivii pornesc cu un avantaj sau cu un handicap 
în cadrul concursurilor. Sportivul în vârstă de 17 ani, 
care în cadrul programului „Pot Ajuta?” a câştigat 
sprijin financiar pentru achiziţionarea de echipament, a 
continuat şirul rezultatelor bune şi anul acesta. Matei a 
devenit campion naţional la proba contratimp pe echipe, 
vicecampion la viteză olimpică şi a fost medaliat cu bronz 
la viteză. O altă realizare majoră a fost locul doi obţinut 
cu C.S. Petrolul Ploieşti la competiţia pe echipe a Turului 
României – mai ales că el a concurat la seniori şi anul 
acesta au participat la concurs şi echipe din străinătate. 
Talentatul ciclist a fost selecţionat în cadrul lotului 
naţional. Ca orice sportiv, Matei visează să ajungă la 
Jocurile Olimpice, dar un obiectiv important pentru el 
este şi participarea la Turul Franţei, cea mai importantă 
competiţie de profil din lume.

Sportiva în vârsta de 10 ani este legitimată la Clubul 
Sportiv Shinto din Lupeni de la vârsta de 6 ani. Pentru 
ea totul a început ca o simplă curiozitate - atunci când s-
a înscris la karate, practica şi schiul alpin. În primul an 
a practicat în paralel cele două sporturi, dar după aceea 
a început să fie mult mai atrasă de karate şi a continuat 
performanţa în acest domeniu. Totuşi nu neglijează schiul, 
pe care în timpul iernii îl practică cu plăcere în weekend-
uri, ca o completare binevenită a antrenamentelor de 
arte marţiale. În prezent Laura se antrenează în condiţii 
bune la o sală din cadrul Clubului Copiilor şi Elevilor din 
Lupeni. „Învăţ tehnici de autoapărare, deoarece, contrar 
aparenţelor, karate este un sport al minţii. Trebuie să fii în 
gardă tot timpul şi să intuieşti mişcările adversarului” – 
ne-a spus tânăra sportivă, care a obţinut sprijin financiar 
în cadrul programului MOL pentru achiziţionare de 
echipament. Laura a câştigat medalii la campionatele 
naţionale şi la Campionatul Mondial Wuko de anul 
trecut. 
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Înotătoarea de 12 ani din Bucureşti practică acest sport 
olimpic de tradiţie de la vârsta de 5 ani şi a participat la 
competiţii chiar din primul an de şcoală. „La început totul 
a fost ca o joacă, dar după ce am învăţat să înot, nu voiam 
să mai fac altceva toată ziua. La vârsta de 7 ani, când 
am început şcoala, le-am spus părinţilor mei că vreau să 
continui acest sport. Au fost de acord şi m-au înscris la o 
şcoală cu profil sportiv” – ne-a mărturisit Ştefania despre 
începuturile carierei sale sportive. De atunci, ea se 
antrenează câte două ore în fiecare zi, iar rezultatele au 
apărut imediat. În ultimii ani, la stilurile înot liber, fluture, 
spate şi mixt, a câştigat medalii de toate „culorile” la 
campionatele naţionale de juniori. Dar Ştefania este 
printre cei mai buni sportivi nu numai din ţară - anul 
trecut ea a obţinut de patru ori locul întâi la competiţia 
Schwimmfest din Germania, precum şi titlul de cea 
mai bună sportivă sub 12 ani a evenimentului. Pentru 
că activitatea sa este susţinută financiar doar în limita 
posibilităţilor pe care le au părinţii, Ştefania a aplicat în 
cadrul programului “Pot Ajuta?” pentru achiziţionarea 
echipamentului de care are nevoie. 

Sportiva practică atletismul din octombrie anul trecut, 
când a fost selectată la Clubul Sportiv Vârtoape din 
judeţul Teleorman, iar până atunci a practicat acest sport 
numai la orele de educaţie fizică. Totuşi, talentata sportivă 
în vârstă de 9 ani s-a integrat repede în lumea atletismului, 
obţinând rezultate bune la diferitele competiţii, ultima 
dată ocupând locul 2 la Grand Prix-ul de la Slănic 
Prahova. Gianina şi-a adjudecat un loc în lotul judeţean de 
juniori, urmând să participe la Campionatele Naţionale, 
unde va avea ca obiectiv obţinerea unei medalii. Sprijinul 
oferit prin campania MOL pentru achiziţionarea de 
echipament este foarte important pentru ea, cu atât mai 
mult cu cât în perioada de iarnă sunt necesare mai multe 
produse adecvate cantonamentului în care se va antrena 
de două ori pe zi. Sportiva se antrenează acum de 5-6 
ori pe săptămână, dar în condiţii nu tocmai favorabile. 
Pregătirile se desfăşoară într-o pădure din vecinătatea 
localităţii, din cauză că terenul de sport al clubului se află 
în reconstrucţie, după ce a fost inundat de viituri.

În lumea sportului, mulţi campioni celebri şi-au 
început cariera în cluburi mici pentru ca apoi, în urma 
performanţelor obţinute, să fie remarcaţi şi pe plan 
naţional sau internaţional. Acesta este obiectivul 
principal şi pentru Aurelian Nicolae, atletul în vârstă 
de 15 ani din cadrul Clubului Sportiv Vârtoape, o 
comună din judeţul Teleorman. Singura ocupaţie pentru 
Aurelian, în afara studiilor, este sportul. Atletismul este 
un sport individual, care necesită o pregătire serioasă şi 
temeinică, iar Aurelian a înţeles rolul antrenamentelor şi 
frumuseţea sportului, motiv pentru care se antrenează de 
5-6 ori pe săptămână. Datorită pregătirilor intense, el a 
câştigat majoritatea concursurilor la care a participat şi a 
devenit membru al lotului judeţean de juniori. Cu ajutorul 
noilor echipamente achiziţionate prin sprijinul oferit 
de MOL va putea să continue antrenamentele şi iarna 
aceasta, când va participa la un cantonament cu două 
antrenamente pe zi.

Echipa de înot a Colegiului Naţional Emil Racoviţă din 
capitală are mulţi tineri talentaţi, care şi-au dovedit 
abilităţile la campionatele naţionale de juniori. Cristian 
Paşcu, în vârstă de 14 ani, a devenit multiplu campion 
naţional la juniori, practicând cu succes toate ramurile 
înotului. El s-a remarcat anul trecut şi pe plan internaţional, 
la competiţia Schwimmerfest din Germania, unde a 
participat în cadrul echipei şcolii, adjudecâdu-şi mai 
multe medalii. Cristian a cerut sprijin material de la MOL 
pentru achiziţionare de echipament. Dezvoltarea tehnicii 
şi-a pus amprenta şi pe lumea sportului, iar în cazul 
înotului, echipamentul din materialele cele mai moderne 
pot să aducă (alături de muncă, talent, dăruire) câteva 
sutimi în plus, existând situaţii când acesta poate face 
diferenţa în timpul concursurilor. 
Cristian Paşcu munceşte din greu pentru atingerea 
performanţei: el se trezeşte în fiecare dimineaţă la ora 
6, pentru ca la ora 7 să înceapă antrenamentele. „Dar nu 
îmi pare rău, pentru că atunci când urc pe podium mi se 
răsplătesc sacrificiile”, spune Cristi.
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Tenismena din Brăila practică acest sport de 8 ani de 
zile. Anul trecut, tânăra sportivă a obţinut sprijinul MOL 
pentru achiziţionarea de echipament sportiv şi după 
spusele sale, sponsorizarea i-a fost de mare ajutor în 
atingerea performanţelor. Deşi are numai 15 ani, în 2007 
a obţinut mai multe succese la categoria de vârstă de 
16 ani. Performanţele sale au fost remarcate şi pe plan 
internaţional, deoarece anul trecut a fost beneficiara 
unei burse la Academia de Tenis Sanchez-Casal din 
Barcelona. Bursa a fost obţinută printr-un concurs pe 
care Simona l-a câştigat. Acum se află pe locul 30 al 
clasamentului U16 Fete întocmit de Federaţia Română 
de Tenis, dar obiectivul pentru anul 2008 este clasarea 
în primii zece şi  ajungerea cel puţin în sferturile de 
finală ale campionatului naţional în categoria sa de 
vârstă. Îşi doreşte de asemenea să participe şi la turnee 
dedicate senioarelor. „Îmi place să fiu pe prima treaptă 
a podiumului, îmi place să fiu recunoscută pe stradă, îmi 
place atmosfera din rândul tenismenilor” – ne-a povestit 
tânăra sportivă, care are zilnic două antrenamente.

Halterofilul de 15 ani din Oneşti practică acest sport 
de patru ani şi este unul dintre cei mai buni la categoria 
sa de vârstă: în ultimii trei ani a câştigat o medalie la 
fiecare concurs oficial la care a participat. În prezent, 
Vlăduţ concurează la categoria de 50 kg şi a devenit 
campion naţional la juniori II în Galaţi, obţinând o 
medalie de aur şi una de argint. Sportivul a câştigat şi 
Cupa României organizată la Bistriţa, dar s-a remarcat 
şi pe plan internaţional, unde s-a clasat în primii zece 
la campionatul european desfăşurat la Pavia, Italia. 
Vlăduţ a început acest sport în toamna anului 2004, 
când antrenorul lui a făcut o selecţie la şcoală, şi din 
curiozitate a vrut să încerce şi el. În prezent face parte din 
lotul naţional de juniori. Sportivul, care a primit sprijinul 
MOL pentru achiziţionarea echipamentului sportiv, se 
pregăteşte din greu şi are nouă antrenamente de câte 2 
ore pe săptămână. „Îmi place că halterofilia este un sport 
individual şi  astfel mă pot baza doar pe propriile mele 
forţe” – ne-a mărturisit sportivul. 

Sportivul de 15 ani practică înotul de la vârsta de 6 ani şi 
este elev la Colegiul Naţional Emil Racoviţă din Bucureşti, 
la clasa cu program intensiv de sport. El s-a numărat şi 
anul trecut printre câştigătorii programului MOL, iar 
anul acesta a cerut sprijin financiar pentru a participa la 
competiţii internaţionale în Austria, Germania şi Ungaria. 
Începând cu anul 2002, participă la concursuri autohtone 
şi internaţionale şi este campion naţional în probele de 
50, 100 şi 200 metri liber, 50 şi 100 metri spate, respectiv 
50 metri fluture. Talentul său este demonstrat şi de 
faptul că în ţară a obţinut peste 200 de medalii la diferite 
competiţii, iar în străinătate a urcat pe podium de peste 
150 de ori. Anul acesta a obţinut trei locuri întâi la cea 
de-a 28-a ediţie a Arena Trophy din Munchen. Datorită 
acestor performanţe, Radu face parte din lotul olimpic 
de juniori cu care va fi prezent şi la Campionatul Ţărilor 
Central Europene din Piteşti. Visul şi obiectivul principal 
este ca, în timp, să îşi facă loc şi în echipa olimpică de 
seniori a României, şi astfel să poată participa la Jocurile 
Olimpice din 2012 organizate la Londra.

Sportivul de 17 ani s-a născut într-o familie cu tradiţie 
în schi fond. Tatăl lui este de asemenea sportiv de 
performanţă: iniţial a făcut parte din Clubul Sportiv 
Şcolar Gheorgheni, şi mai târziu din ASA Braşov. Tânărul 
din Gheorgheni a început să practice acest sport în 1998, 
şi de atunci s-a clasat în fiecare an între primii şase la 
campionatele naţionale de juniori şi la concursurile 
cluburilor sportive şcolare. În anul 2005 a devenit 
campion naţional la categoria sa de vârstă. În fiecare 
an s-a pregătit cu seriozitate dar, din motive obiective, 
din anul 2005 nu a reuşit să mai urce pe primul loc. 
Cauza principală este lipsa de echipament performant 
– sportivul a concurat cu schiuri vechi, uzate şi folosite 
în ziua concursului de mai mulţi concurenţi. Prin sprijinul 
financiar pe care l-a obţinut în cadrul programului „Pot 
Ajuta?” el poate acum să se pregătească şi să concureze 
în condiţii similare cu ceilalţi concurenţi. Astfel, în prezent 
se antrenează intens şi are ca obiectiv să ajungă în lotul 
naţional de juniori, şi astfel să participe la campionatele 
mondiale de schi nordic de juniori şi la Balcaniade.
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După ce sora sa, multipla campioană naţională Sára 
Tímea, a devenit pentru a doua oară câştigătoare în cadrul 
programului MOL, Sára Péter se numără şi el printre cei 
care au obţinut sprijin material pentru achiziţionarea de 
echipament sportiv prin programul „Pot Ajuta?”. Schiorul 
de fond din Gheorgheni în vârstă de 13 ani practică acest 
sport de iarnă de 5 ani de zile la Clubul Sportiv Şcolar 
din oraşul său. În ultimii doi ani a progresat foarte mult, 
lucru ce reiese şi din rezultatele notabile obţinute la 
campionatele naţionale de juniori. Conform antrenorilor 
săi, din punct de vedere nativ el este un sportiv superdotat 
pentru această ramură sportivă. După un efort de lungă 
durată cu o pulsaţie de 180-190 pe minut, el reuşeşte să 
revină la 100-120 pulsaţii/minut în doar 20-30 secunde. 
Visul tânărului talent este să ajungă cel mai bun schior 
fond din ţară şi să obţină rezultate bune şi la campionatele 
mondiale, respectiv la jocurile olimpice de iarnă. Pentru 
îndeplinirea acestor obiective spune că nu este nevoie 
de un foarte mare efort, pentru că trăieşte sportul la 
intensitate maximă şi îi plac foarte mult antrenamentele. 

În vârstă de 15 ani, schioarea de fond din Gheorgheni 
practică acest sport de iarnă de 7 ani. Deoarece este 
una dintre cele mai bune sportive din ţară la nivel de 
tineret, Sara face parte din lotul naţional de juniori 
şi a fost convocată la Centrul Olimpic de la Predeal 
pentru pregătirea participării sale la Zilele Olimpice 
ale Tineretului Sportiv European din 2008, unde are ca 
obiectiv clasarea în primii zece. Este multiplă campioană 
naţională la schi de fond, precum şi la crosurile organizate 
pentru schiorii fondişti din timpul toamnei. Sara vrea să 
îşi dovedească talentul şi în competiţia seniorilor, vizând 
o clasare pe podium la campionatele naţionale de acest 
gen. În concursurile de tineret, stilul clasic se desfăşoară 
pe o distanţă de 7,5 km, iar în cazul competiţiilor libere 
pe 5 km, iar sportiva sprijinită şi anul trecut de MOL o 
preferă pe aceasta din urmă. Ea a aplicat din nou în cadrul 
programului „Pot Ajuta?” deoarece are nevoie de mai 
multe rânduri de echipamente performante. Temperatura 
zăpezii este foarte schimbătoare, şi de aceea are nevoie 
de schiuri adecvate condiţiilor curente.

Dorin are 17 ani şi practică caiac de 5 ani. La începutul 
carierei sale, după şase luni de antrenamente zilnice, a 
avut un accident – o fractură de tibie – care l-a obligat 
ca trei luni de zile să se uite de la distanţă la progresele 
colegilor săi de echipă. Dar şi-a recâştigat încrederea 
în sine, ceea ce l-a ajutat în obţinerea unei performanţe 
enorme: nu doar şi-a ajuns colegii, ci i-a şi depăşit. 
Sportivul a petrecut doi ani în centrul sportiv al CSM 
Piteşti, timp în care a câştigat 15 medalii la competiţii 
autohtone şi internaţionale. După aceste performanţe 
a fost selectat în lotul naţional de juniori de la baza 
nautică Bascov. „Acum muncesc pentru a mă încadra în 
baremurile lotului de tineret, ceea ce ar reprezenta un pas 
înainte în cariera sportivă pe care intenţionez să o urmez” 
– ne-a declarat tânărul sportiv. El se antrenează de trei ori 
pe zi, în total cam 5-6 ore, şi a apelat la programul MOL 
pentru achiziţionarea echipamentului necesar efectuării 
pregătirilor în orice condiţii, deoarece antrenamentele 
sunt făcute atât la sală, cât şi în aer liber, indiferent de 
vreme.

Anul trecut, sportiva în vârstă de 15 ani din Bucureşti a 
cerut sprijinul MOL pentru a participa la Campionatul 
European de karate tradiţional, unde a reuşit să câştige 
o medalie de aur şi trei de bronz. Ea a început practicarea 
acestui sport în anul 1998, la vârsta de 6 ani. Începând cu 
anul 2000, a participat la toate campionatele naţionale, şi 
a făcut parte din lotul naţional de copii care a reprezentat 
România la competiţiile internaţionale, cu excepţia CE 
din 2003 – din lipsă de fonduri. Sportiva de la clubul Roxy-
Dojo din capitală a aplicat din nou în cadrul programului 
„Pot Ajuta?” pentru ca anul viitor să poată participa la 
Campionatul European de karate-fudokan din aprilie şi 
la europenele de karate tradiţional, din noiembrie. La 
fiecare dintre aceste două campionate va participa la 
trei probe individuale şi, în funcţie de rezultatele obţinute 
la campionatul naţional, la una-două probe de echipă. 
Obiectivul ei este câştigarea a cel puţin trei medalii, 
majoritatea de aur, la ambele competiţii continentale.  
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Judo, artele marţiale de origine japoneză au fost 
dezvoltate la sfârşitul secolului XIX, iar principiile acestui 
sport se bazează pe folosirea supleţei în locul forţei brute. 
La începutul secolului trecut, pe măsură ce judo-ul a fost 
popularizat în Europa, şi-a pierdut treptat caracterul 
specific artelor marţiale, transformându-se în sport. 
În 1964, judo a devenit probă olimpică. Robert Varga, 
tânărul talentat în vârstă de 15 ani din Târgu Secuiesc, 
practică acest sport de 6 ani. Anul trecut el a câştigat în 
cadrul programului MOL sprijin pentru achiziţionarea 
echipamentului, iar la ediţia din 2007 a aplicat pentru 
finanţarea participării la concursuri internaţionale şi 
cantonamente. Sportivul a urcat pe podium de mai multe 
ori până acum la campionate naţionale, anul acesta 
obţinând o medalie de bronz la individual şi una de aur 
în competiţia pe echipe. Colecţia de medalii conţine şi 
„piese” câştigate la concursuri internaţionale. „Îmi plac 
foarte mult antrenamentele, chiar dacă uneori devin 
solicitante. Atmosfera este una bună, iar pregătirea 
intensă este principala cheie a succesului” – ne-a spus 
tânărul practicant de judo. 

Anul trecut, jucătoarea de tenis de masă din Zalău în 
vârstă de 15 ani a obţinut echipament sportiv în cadrul 
programului MOL. A folosit eficient sprijinul obţinut, anul 
competiţional 2006-2007 fiind cel mai de succes pentru 
ea: a câştigat cinci medalii la campionatele naţionale, 
la categoria 13-15 ani câştigând titlul la individual. A 
câştigat şi Balcaniadele, iar cu echipa naţională s-a clasat 
pe locul cinci la Campionatul European. Ea practică acest 
sport de nouă ani de zile, şi timp de trei ani s-a pregătit 
la Centrul Olimpic din Bistriţa. Din sezonul acesta a 
început din nou antrenamentele în oraşul natal. A aplicat 
iarăşi în cadrul programului MOL în speranţa unui ajutor 
pentru achiziţionarea unui robot de tenis de masă. „Este 
un aparat foarte util în pregătirea de înaltă performanţă, 
folosit de toţi marii jucători” – ne-a mărturisit Andrada. 
Pe termen mediu, obiectivul ei este participarea la prima 
ediţie a Jocurilor Olimpice de Juniori din 2010.

În rândul copiilor, karting-ul nu a pierdut din popularitatea 
de odinioară: pe lângă cei şase mici piloţi care concurează 
în cadrul Cercului de Karting Cimbora din Odorheiu 
Secuiesc, alţi aproape 120 de copii frecventează clubul 
anual. Kartingul este una dintre principalele activităţi ale 
Casei Elevilor Cimbora, instituţia având în permanenţă 
o echipă de mai bine de 30 de ani. Echipa concurează 
la diferite competiţii locale şi regionale, obţinând 
rezultate notabile. Clubul a cerut sprijin material pentru 
achiziţonarea unor noi karturi performante, deoarece 
actualmente este dotat cu trei karturi achiziţionate în anii 
1980. În oraş nu există o pistă de karting propriu-zisă, 
de aceea antrenamentele şi pregătirea pentru diversele 
competiţii are loc pe terenurile de sport ale şcolilor din 
oraş, de 4-5 ori pe săptămână. Pe lângă antrenamentele 
de karting, tinerii participă şi la cursuri teoretice. În acest 
an şcolar, scopul lor este să participe la cat mai multe 
competiţii. Intenţia clubului este de a face kartingul din 
ce în ce mai popular, dând curioşilor posibilitatea de a 
cunoaşte şi experimenta toate tainele condusului. 

Bugetul secţiei de gimnastică aerobică al CSŞ Triumf 
permite doar participarea la competiţiile autohtone, de 
aceea echipa a cerut ajutor în cadrul programului MOL 
pentru a putea participa şi la concursuri internaţionale. 
Juniorii intenţionează să participe în primăvara anului 
viitor la câteva evenimente importante din zona Europei 
Centrale. De la sportivii care au mai participat la 
competiţii internaţionale (susţinute financiar de Federaţia 
Română de Gimnastică), clubul aşteaptă obţinerea un loc 
pe podium. Ceilalţi sportivi (din categoria junior II) vor fi 
prezenţi pentru prima oară la un concurs internaţional, 
ceea ce ar duce cu siguranţă la o creştere a performanţelor 
şi a motivaţiei de a continua sportul de performanţă. În 
acest moment CSŞ Triumf este nevoit să-şi desfăşoare 
activitatea în diferite săli, neavând o locaţie stabilă de 
pregătire. Totuşi, echipa se poate mândri cu multe clasări 
pe podium la Campionatele Naţionale, şi prin Ileana 
Roşu cu câte o medalie de aur la mondialele, respectiv 
la europenele de juniori. Pregătirea este coordonată de 
Izabela Lăcătuş, fostă multiplă campioană mondială şi 
europeană.
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Gimnastica ritmică este o ramură foarte spectaculoasă 
a gimnasticii, în care exerciţiile se execută cadenţat şi 
cu acompaniament muzical, fiind efectuate cu utilizarea 
unor obiecte portative: coarda, cercul, mingea, măciucile 
şi panglica. În cadrul Clubului Sportiv Şcolar Anghel 
Saligny din Iaşi îşi desfăşoară activitatea patru echipe 
de gimnastică ritmică la diferite categorii de vârstă, dar 
cele mai bune rezultate au fost obţinute de echipa de 
categoria a II-a de clasificare sportivă. Echipa a câştigat 
numeroase medalii la diferite concursuri autohtone şi 
internaţionale. Ultima dată s-a remarcat echipa alcătuită 
din Manea Mirela, Ştefănescu Andreea, Solcan Roxana, 
Ţocu Alice, Marciuc Oana, Cordudeanu Mădălina şi 
Niţă Diana, care a obţinut medalia de argint la finala 
campionatului naţional desfăşurat în septembrie, la 
Bucureşti. Situaţia financiară a clubului nu permite 
achiziţionarea materialelor sportive necesare, astfel ei 
au aplicat în cadrul concursului „Pot Ajuta?”, deoarece 
fără echipament corespunzător nu se vor putea pregăti 
eficient. 

În cadrul programului MOL „Pot ajuta?” de anul trecut, 
echipa de karate copii a Clubului Sportiv Voinţa din 
Cluj-Napoca a cerut sprijin pentru participarea la 
campionatul internaţional de karate tradiţional din 
Italia, numit Cupa Topolino. Sub îndrumarea tinerei 
antrenoare Monica Ferenczi, în cadrul concursului din 
mai, delegaţia clujeană a micilor karatişti s-a numărat 
printre protagonişti, cucerind nu mai puţin de opt medalii. 
Seria rezultatelor bune a început în aprilie, când Adriana 
Negru a câştigat trei medalii la Campionatul European de 
karate fudokan din Tatarstan. În cadrul celei de-a doua 
ediţii a concursului MOL, echipa clujeană a câştigat 
sprijin financiar pentru participarea la Campionatul 
Mondial de karate tradiţional Shotokan-Fudokan de 
la sfârşitul lunii octombrie, 2007, din Polonia. Aici s-
au calificat opt karatişti clujeni cu rezultate bune de la 
Campionatul Naţional. Secţia de karate a C. S. Voinţa 
Cluj are în prezent aproape 50 de sportivi. În primele trei 
trimestre ale anului, sportivii clubului au acumulat în total 
72 de medalii la Campionatele Naţionale, Europene şi 
Mondiale, din care 21 de aur, 26 de argint şi 25 de bronz.

Sondajele de opinie arată că patinajul artistic, raportat la 
numărul de ore de emisie televizată, este sportul cu cea 
mai mare audienţă la public – atât în România, cât şi pe 
plan internaţional. Deoarece în Braşov nu există patinoar 
acoperit, micii sportivi de sub Tâmpa nu se pot antrena tot 
anul, la fel ca adversarii lor – şi totuşi, şi în aceste condiţii 
ei au obţinut rezultate notabile la competiţiile naţionale. 
Patinatorii artistici juniori din Braşov fac un efort enorm 
pentru a atinge performanţa: cu antrenamente zilnice 
de tehnică, forţă, coregrafie, role în timpul săptămânii 
şi pregătire pe gheaţă în weekenduri la Miercurea-Ciuc 
sau la Bucureşti, ei au reuşit să-şi menţină condiţia fizică 
şi tehnică până la deschiderea patinoarului din Poiana 
Braşov, unde au posibilitatea de a se antrena numai patru 
luni pe an. Echipa alcătuită din Sandu Denisa, Farkas 
Andrea, Ionescu Cristian, Dimnitrescu Cătălin, Diana 
Manzatanu şi Miclea Alexandru a obţinut sprijin de la 
MOL pentru achiziţionare de echipament, costumele de 
prezentare având un rol foarte important în acest sport. 

Sportivii clubului Dance Art din Târgu Mureş au obţinut 
rezultate remarcabile atât pe plan naţional – anul acesta 
au câştigat la Braşov campionatul naţional la categoria 
de vârstă 12-13 ani la secţiunile standard şi latino – cât 
şi pe plan internaţional, fiind finalişti în competiţii de 
anvergură. În cazul dansului sportiv, costumaţia are un rol 
foarte important, deorece trebuie să fie croită special din 
materiale care permit dansatorului libertate în mişcare 
şi îi oferă totodată o imagine deosebită. Pantofii de dans 
sunt şi ei speciali, diferiţi pentru dansurile standard (vals 
lent, tango, vals vienez, slow-fox, quick step) şi pentru 
cele latino (samba, cha-cha, rumba, paso doble, jive), 
având în vedere tehnicile diferite ale acestora. Perechea 
de dans sportiv a cerut sprijin în cadrul programului „Pot 
Ajuta?” pentru achiziţionarea costumelor, deoarece, 
începând cu categoria de 14-15 ani în care vor concura 
de anul viitor, costumaţia dansatorilor trebuie să 
corespundă unor cerinţe mai severe. Tinerii sportivi îşi 
doresc o costumaţie conformă cu standardele federaţiei 
internaţionale, deoarece vor reprezenta România la 
competiţii internaţionale.
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După ce anul trecut echipa a primit sprijin pentru a par-
ticipa la Cupa Mondială Francesco Maninno din Italia, 
tinerii spadasini din Craiova beneficiază din nou de spri-
jinul MOL pentru a ajunge la o competiţie internaţională 
importantă. La Liceul cu Program Sportiv „Petrache 
Trişcu” se pregătesc cei mai buni sportivi juniori din 
România, însă din cauza faptului că în anul preolimpic 
federaţia de specialitate orientează fondurile spre sporti-
vii seniori, cu şanse de a participa la Jocurile Olimpice 
din 2008, nu poate fi asigurată în totalitate finanţarea 
calendarului sportiv internaţional pentru juniori. Astfel, 
echipa de spadă juniori a primit sprijin din partea MOL 
pentru participarea la Cupa Mondială din Basel, care 
va avea loc în ianuarie 2008, având astfel ocazia de a 
acumula experienţă la un nou concurs internaţional. Pe 
lângă aceasta, competiţia din Elveţia este importantă, 
fiind totodată şi un criteriu de selecţie pentru echipa 
României care va participa la Campionatul Mondial de 
Juniori din Italia, în luna aprilie. Echipa a avut rezultate 
bune, ocupând locul cinci la europene şi locul şapte la 
mondialele de juniori.

Seria numeroaselor medalii câştigate la campionatele 
naţionale şi la competiţiile internaţionale de perechea de 
dans sportiv din Baia Mare poate să continue şi în acest 
an, pentru că cei doi tineri se numără din nou printre 
câştigătorii programului „Pot Ajuta?”. Perechea practică 
acest sport elegant de 7 ani de zile. Cu ajutorul MOL, 
ei au avut ocazia  să participe anul acesta la o întrecere 
internaţională, şi de la Cupa Dunării din Bratislava s-
au întors cu un loc întâi la dansurile standard şi un loc 
doi la dansurile latino. În cadrul celei de-a doua ediţii 
a programului „Pot Ajuta?” ei au cerut din nou sprijin 
pentru participarea la concursuri internaţionale de 
anvergură. În cariera lor au apărut deja şi micile drame 
specifice vieţii sportivilor: în februarie 2005, George a 
suferit un accident, necesitând osteosinteză cu placă şi 
şuruburi. Mădălina a continuat activitatea alături de un 
alt dansator sportiv, dar în luna mai 2006, când George 
s-a recuperat total, au reluat pregătirile împreună, iar 
fidelitatea a dat roade foarte curând, cei doi devenind în 
noiembrie vicecampioni naţionali. 

Perechea este legitimată la Clubul de Dans Sportiv 
Dansul Viorilor Reghin din anul 2000, şi după alte 
numeroase succese adjudecate pe durata carierei lor, 
anul acesta au devenit campioni naţionali şi câştigători ai 
Cupei României la categoria 14-15 ani dansuri standard, 
iar la dansurile latino au obţinut locul doi. Ei s-au întors cu 
un loc întâi la standard şi de la concursul internaţional din 
Alassio - Italia, şi au participat şi la campionatul mondial 
de zece dansuri din Barcelona, unde s-au clasat pe locul 
17. Andreea a început dansul la vârsta de 5 ani la Târgu 
Mureş, fiind atrasă de dans pentru că acesta formează 
un comportament şi o ţinută frumoasă. Pentru că îi place 
foarte mult şi muzica, ea studiază pianul. Partenerul ei, 
Cristian, cu care se antrenează cel puţin 3-4 ore zilnic, 
a început dansul sportiv în anul 2000, dar studiază, în 
acelaşi timp, vioara. Obiectivul lor principal este să 
obţină rezultate foarte bune la concursurile naţionale şi 
internaţionale pentru ca pe viitor să devină unii dintre cei 
mai buni antrenori de dans sportiv. 

Cei doi dansatori sportivi în vârstă de 15 ani au avut 
succes şi la ediţia trecută a programului MOL „Pot 
Ajuta?”. Au început să practice acest sport spectaculos 
şi elegant în anul 2000, la Clubul Floris din Bistriţa. La 
îndemnul mai multor antrenori şi arbitri din ţară, care 
au observat talentul lor, acum cinci ani s-au transferat 
la unul dintre cele mai puternice cluburi de dans sportiv 
din România, Clubul Dansul Viorilor din Reghin. Pe lângă 
condiţiile de antrenament mai bune, aici au loc periodic 
cantonamente în care predau foşti campioni mondiali. 
Chiar dacă ei fac un mare efort pentru a face performanţă, 
parcurgând dus-întors de patru ori pe săptămână 
distanţa de 60 de kilometri dintre Bistriţa şi Reghin, 
rezultatele nu au întârziat să apară odată cu transferul 
la noul club. Din anul 2002 până în 2007 inclusiv, cei 
doi au devenit campioni naţionali şi câştigători ai Cupei 
României în fiecare an. Perechea este una dintre primele 
din România, cu cele mai bune rezultate la competiţiile 
internaţionale, cel mai impresionant fiind primul loc din 
cadrul open-ului german din 2005, una dintre cele mai 
importante competiţii la juniori.
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Erdei Edina Fatime

Sprijinul oferit de dumneavoastră îmi este de 
mare ajutor, căci altfel nu aş putea să ajung 
la numeroasele competiţii din străinătate 
şi din păcate, este foarte important să pot 
participa la toate competiţiile. Vă sunt 
recunoascătoare pentru sprijinul acordat şi 
încă odată vă mulţumesc foarte mult! 

L.P.S. – C.S.S. 
“PETRACHE TRIŞCU” CRAIOVA

Vă mulţumim pentru eforturile pe care le 
faceţi în promovarea tinerelor talente, pentru 
sprijinirea clubului nostru şi pentru interesul 
pe care îl manifestaţi pentru sportul şcolar 
de performanţă.

Foişor Sabina

Vroiam să vă mulţumesc încă o dată pt. 
sponsorizarea acordată fiicei mele Sabina 
în acest an. Sabina a participat astfel bine 
pregatită cu ajutorul noului său laptop la 
Campionatul European de senioare de la 
Dresda. A avut o evoluţie de excepţie, fiind 
singura jucătoare româncă ce s-a calificat 
la Campionatul Mondial individual de ºah.
Ea s-a clasat pe locul 5- 19 la egalitate ºi a 
realizat ultima sa normă de Mare maestră 
internaţională.
Cu speranţă unei viitoare colaborări,

Cristina Foiºor

Ciprian Porumb

Mă bucur să pot reveni cu veºti excelente 
despre sportivul nostru. Ciprian Alexandru 
Porumb a reuºit o performanţă istorică 
pentru tenisul juvenil masculin românesc, 
devenind campion european al categoriei 
Under 14! Vă multumesc tuturor pentru 
sprijinul acordat! 

Ovidiu Bodea

Clubul Sportiv Şcolar Triumf Bucureşti

Bună ziua! Vreau să vă  mulţumesc pentru 
susţinerea
financiară a sportivilor, atat de necesară în 
sportul
de performanţă.

Stimă Izabela Lăcătuş

 
Fülöp Szilveszter

În numele părinţilor elevului sportiv Fülöp 
Szilveszter mulţumim pentru posibilitatea de 
a concura în cadrul programului MOL „Pot 
ajuta?” şi totodată pentru sprijinul acordat 
sportivilor.

Molnar Ioan




