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Undă verde pentru tinerii talentaţi la sport
Au până în 18 ani, şi totuşi se pregătesc cu o tărie şi perseverenţă cu care
s-ar putea mândri şi adulţii, antrenându-se mult pentru a obţine rezultate
cât mai bune în sportul pe care îl practică. Viseză la cea mai înaltă treaptă
a podiumului olimpic, şi acest vis îi motivează pentru efortul intens din fiecare zi.
Cunoaştem cu siguranţă astfel de copii, şi probabil vedem că pentru a
obţine rezultate nu e de ajuns talentul şi antrenamentul, ci şi sacrificiile
materiale pe care le face familia. Trebuie înlocuit echipamentul degradat trebuie schimbate patinele, bicicleta, echipamentul de antrenament, astfel
încât tinerii să poată concura la concursuri prestigioase. Bugetul familiei
este mai întotdeauna restructurat pentru ca sportivii să se poată deplasa
la cantonamente sau concursuri.
Tinerii sportivi cu rezultate foarte bune pot fi caracterizaţi prin talent, perseverenţă şi muncă serioasă. Au aspiraţii pe care luptă să le
îndeplinească.
Şi noi, cei care lucrăm în business, avem ţeluri la care visăm şi suntem
foarte bucuroşi când reuşim să le realizăm. Tocmai de aceea ne simţim
responsabili pentru acei sportivi care depun eforturi deosebite pentru a-şi
realiza visurile. Din acest motiv am iniţiat programul de promovare a talentelor sportive „Pot ajuta?”, prin care le oferim sprijin pentru a obţine
rezultate şi mai bune.
Programul a fost lansat în 2005 în Ungaria, şi chiar în primul an a obţinut
distincţia de Programul Anului. Anul trecut, lansarea sa a stârnit un interes real şi în România, iar de anul acesta, MOL a extins programul şi în
Slovacia.
Felicitări pentru rezultatele obţinute de câştigătorii noştri până acum, iar
celor care vor să aplice în cadrul programului de anul acesta le dorim mult
succes!
Ferencz I. Szabolcs
Director de comunicare
Grupul MOL

Szalay Zsolt
CEO
MOL România
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Prima ediţie a programului „Pot ajuta?” pentru promovarea tinerelor talente sportive, iniţiat de MOL România, s-a derulat anul trecut în perioada 19 septembrie - 5 decembrie. Prin acest program desfăşurat la nivel
naţional, MOL România ajută tinerii cu rezultate sportive foarte bune prin
finanţarea deplasărilor la competiţii sau la cantonamente sau prin asigurarea echipamentelor sportive de care au nevoie. În cadrul programului au putut conta pe sprijinul MOL tinerii sportivi cu vârsta cuprinsă între 8 şi 18 ani
care au obţinut deja rezultate la o competiţie naţională sau internaţională.
În total a fost acordată o sumă de 40 000 euro pentru pregătirea la diverse
evenimente sportive care au avut loc după data de 20 decembrie 2006.
Aplicaţiile au fost evaluate în perioada 1 noiembrie – 1 decembrie de către
un juriu format din cinci cunoscuţi sportivi de elită. Pe lângă preşedintele
juriului, fostul campion mondial profesionist de box, Leonard Doroftei, din
juriu a făcut parte cea mai bună atletă a anului 2001, campioana europeană
Violeta Beclea-Szekely, gimnasta campioană olimpică, mondială şi
europeană Simona Amânar Tabãrã, înotătoarea campioană olimpică
Camelia Potec şi Emanuel Gyenes, care deţine cel mai bun rezultat la Raliul
Dakar obţinut de un motociclist din România. În cadrul programului au participat 910 sportivi talentaţi din peste 26 de judeţe din toată ţara, precum şi
echipe de la peste 25 de Cluburi Sportive, şcoli sau licee. După evaluările
făcute de juriu, au ieşit câştigătoare 76 de aplicaţii (6 aparţinând unori cluburi şcolare sau echipe), în total 140 de tineri obţinând susţinere financiară.
Au sosit aplicaţii din ramuri sportive diverse: baschet, înot, ski, karate, judo,
patinaj, şah, atletism, karting, motocross, dans sportiv, volei, fotbal. Cele
mai multe aplicaţii au provenit din Bucureşti şi din judeţele Harghita, Iaşi,
Arad, Cluj, Bihor. Şcolile care au depus cel mai mare număr de aplicaţii sunt
„Liceul cu program Sportiv Iaşi”, „Clubul Sportiv Şcolar Miercurea-Ciuc” şi
„Clubul Sportiv Caransebeş”.
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Anghel Teodor Valentin

Anton Teodor

Tenis de câmp

Şah

Tenismenul în vârstă de 14 ani din Ploieşti a
început să practice sportul la vârsta de 7 ani.
În prezent conduce în clasamentul categoriei
sale şi se poate mândri cu numeroase premii şi
medalii de aur. Anul trecut s-a clasat pe locul 2
la turneul internaţional organizat la Bucureşti. A
apelat la sprijinul MOL pentru a putea participa
la cel mai mare turneu internaţional de tineret,
la Orange Ball din Florida.

Tânărul de 16 ani din Reghin este şahist cu dublă
legitimare, la CSS Târgu Mureş şi CS Medicina
Timişoara. Pe lângă aurul câştigat cu echipa,
a obţinut medalia de bronz la campionatul
naţional rapid pentru juniori. În Moldova a
obţinut victoria printre seniori la un concurs
internaţional rapid, iar în februarie a terminat pe
locul 24 la individual în campionatul naţional de
seniori, obţinând o normă de mare maestru.

Baciu Iustin

Bajkó Erika

Tenis de câmp

Taekwondo

Tenismenul din Piatra-Neamţ în vârstă de 12 ani
a terminat în 2005 pe locul întâi în clasamentul
la categoria 10 ani şi în acelaşi an a devenit
vicecampion naţional. Anul trecut s-a clasat al
doilea la un turneu organizat în Bucureşti, iar
anul acesta se poate mândri cu două victorii
la turnee pentru categoria 12 ani. La nivel
internaţional, cel mai bun rezultat al său a fost
un loc 2 la o competiţie din Franţa.

Sportiva în vârstă de 12 ani din Gheorgheni
practică taekwondo de 7 ani de zile, ramura
WTF a acestei arte marţiale devenind sport
olimpic din 1994. Anul trecut, a obţinut locul 2
în Campionatul Naţional, iar în Cupa României
se poate mândri cu locurile 2 şi 3. Pe lângă
aceasta, a mai obţinut patru medalii la nivel
naţional, iar în 2004 a câştigat o competiţie
prestigioasă din Budapesta.
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Baricz Emõke

Bidirliu Andrei

Schi fond

Telegrafie vitezã

Schioarea de fond de 16 ani din Gheorgheni a
cerut sprijinul MOL pentru a putea achiziţiona
echipament, în vederea participării la
Campionatul Naţional de juniori. Talentata
sportivă a clubului sportiv şcolar Viitorul a
participat până acum cu succes la diferite
competiţii la categoria sa de vârstă. Acest lucru
îl atestă cele 12 medalii de aur, 5 de argint şi 3
de bronz pe care le-a obţinut.

Ieşeanul în vârstă de 15 ani care practică
telegrafia viteză şi se ocupă de radioamatorism
de 6 ani de zile, a apelat la sprijinul MOL pentru
participarea la Campionatul Mondial de anul
acesta. În competiţiile naţionale a obţinut până
acum 6 medalii de aur şi 3 de argint. Acum doi
ani s-a întors cu un loc 2 şi douã locuri 3 de la
Campionatul Mondial, respectiv un loc 2 şi trei
locuri 3 de la Campionatul European.

Bõjthe Kinga

C.S. Voinþa Cluj-Napoca

Schi Alpin

Karate

Schioarea alpină din Miercurea Ciuc practică
sportul său preferat de 12 ani de zile, adică
de la vârsta de 5 ani. La primul său campionat
naţional era în clasa a 4-a. Pe lângă numeroase
alte întreceri internaţionale, a luat startul la
două campionate mondiale ale copiilor. Graţie
ajutorului oferit de MOL, Kinga a avut ocazia să
se antreneze pentru concursurile sale timp de o
săptămână, în Austria.

Echipa de karate de copii a Clubului Sportiv
Voinţa din Cluj-Napoca a obţinut succes după
succes în ultimii doi ani. Echipa a cerut sprijinul
MOL pentru participarea la Cupa Topolino din
Italia din acest an. La nivel internaţional au avut
rezultate bune, acum doi ani talentaţii sportivi
clujeni obţinând două locuri 1, patru locuri 2 şi
două locuri 3 la Campionatul Mondial şi la cel
European. La Campionatele Naţionale de anul
trecut şi la cele de acum doi ani, au obţinut în
total 9 medalii de aur, 4 de argint şi 7 de bronz.
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Clubul de GO al Palatului
Copiilor Bistriþa

Clubul Sportiv ªcolar
nr.1 Pajura Bucureªti

GO

Fotbal

Teodor Vîrtic ţine cursuri de GO, cel mai vechi
joc de strategie cunoscut, din anul 2001. Dintre
copiii între 8-14 ani s-au evidenţiat an de an
campioni la categoriile lor de vârstă, iar unul
dintre ei, Mihai Şerban, a obţinut în 2005 titlul
de Campion European la Juniori. Datoritã
sprijinului acordat de MOL, anul acesta, în
martie, o echipă de 10 membri a avut ocazia
să participe la Campionatele Europene de
Juniori din Zandvoort, Olanda. Rezultatele sunt
promiţătoare, iar Călin Buhai a primit premiul
pentru cel mai tânăr participant.

Echipele de fotbal de juniori ale Şcolii Sportive
din Bucureşti, sub îndrumarea antrenorului
Gheorghe Mărculescu, participă la turnee
internaţionale importante din 1999. În ultimii
ani, datorită lipsei de fonduri, nu au putut
onora toate invitaþiile. În cadrul programului
MOL „Pot ajuta?”, echipa formată din 18
fotbalişti născuţi în anii 1993-1994, a aplicat
pentru a putea face deplasarea la turneele din
Manchester, Dublin sau Liverpool. La nivel
internaţional, tinerii fotbalişti bucureşteni au
obţinut până acum de patru ori locul 1 şi de
două ori locul 2.

Comãneci Rãzvan-George

Danci Liliana Maria

Atletism

Atletism

Atletul de 15 ani din Sfântu-Gheorghe a cerut
sprijinul MOL pentru a participa la Open-ul
internaţional din Ungaria. Sprinterul a încheiat
anul foarte bine, câştigând proba de 400 m la
categoria juniori 3 în cadrul Campionatului
Naţional de sală. La Campionatul Naţional în
aer liber a reuşit să se claseze primul la 300 m.
Pe lângă aceste rezultate, la o competiţie din
Ungaria s-a clasat primul la 300 m şi al treilea
la 100 m.

Atleta în vârstă de 16 ani din Caransebeş a
cerut sprijinul MOL pentru achiziţionarea de
echipament. În proba de 3000 m, a obţinut
anul acesta medalia de bronz la Campionatul
Naţional, categoria juniori 2. Pe lângă
numeroase clasări pe podium, alergătoarea de
fond a obţinut bronzul şi la 5 km marş. În prezent,
este monitorizată de antrenorii Federaţiei
Române de Atletism, în vederea selecţionării la
lotul naţional de juniori.
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Drãgoi Runceanu Marius

Dragomir Cãlin Mihai

Tenis de câmp

Atletism

Tensimenul piteştean de 16 ani a aplicat în
cadrul programului MOL „Pot ajuta?” pentru
finanţarea deplasărilor sale. Sportivul a intrat
în seria competiţională pentru categoria sa de
vârstă acum 7 ani cu mult succes, în anii 2000
şi 2001 obţinând zece locuri 1, ºase locuri 2 şi
zece locuri 3, în cadrul competiţiilor rezervate
copiilor. În ultimii 5 ani a câştigat alte 9 turnee
şi a obţinut de opt ori locul 2.

Atletul în vârstă de 18 ani din Caransebeş este
în prezent component al lotului naţional de
juniori, excelând în mai multe probe de atletism.
Singurul său titlu naţional a fost obţinut cu 5
ani în urmă la săritura în înălţime, însă a obţinut
locul 3 la 60 m garduri şi hexatlon. Anul trecut
sportivul a obţinut locul 1 la 110 m garduri şi
locul 2 la 400 m garduri, în cadrul întrecerilor
naţionale.

Duma Jessica Francesca
Nicole
Karate

Atletism

Karateka în vârstă de 12 ani din Arad a câştigat
primul Campionat Naţional, la categoria copii, la
vârsta de cinci ani. De atunci, ºi-a adjudecat alte
şapte titluri de campioană. Are rezultate bune şi
la nivel internaţional, după cum o dovedesc cele
trei titluri de campioană europeană, cele două
medalii de aur la Campionatele Mondiale şi
victoria în Cupa Mondială. Până acum a obţinut
110 medalii diferite.

Atleta de 18 ani din Câmpulung a început să
facă sport la vârsta de 10 ani. În ultimii patru
ani a obţinut la probele compuse - pentatlon,
heptatlon - 10 titluri de campionă naţională,
în total, dar se poate mândri cu medalii şi
la aruncarea greutăţii, săritura în înălţime
şi săritura în lungime. În 2005 a câştigat
Campionatul Balcanic de tineret, la heptatlon,
anul trecut obţinând medalia de argint.

Dumitrescu Diana Elena



Dumitriu Nicolaie Daniel
Tenis de câmp
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Echipa de judo a Clubului
Sportiv ªcolar Viitorul,
Cluj-Napoca

Judo

Tenismenul bucureştean, care va împlini anul
acesta 18 ani, a început în octombrie 2006
un program de pregătire intensivă, iar pentru
echipament a apelat şi la ajutorul MOL. Scopul
este obţinerea punctelor ATP şi câştigarea
campionatului de juniori. La competiţiile
internaţionale s-a dovedit a fi cel mai bun de
două ori, în timp ce în România a câştigat 12
turnee, cu alte 9 ocazii fiind al doilea, iar de alte
9 ori al treilea.

Judoka din România au avut în ultimii ani evoluţii
lăudabile. Echipa de juniori din cadrul Clubului
Sportiv Şcolar Viitorul din Cluj-Napoca este
coordonată de Simona Richter. Echipa a cerut
sprijinul MOL pentru finanţarea cheltuielilor
de deplasare. Cristina Matei a obţinut la
competiţiile naţionale un aur şi două arginturi,
dar la categoria cadeţi se poate lăuda şi cu un
bronz obţinut la o competiţie internaţională.
Anul acesta, Mihai Iepure s-a clasat pe locul doi
la campionatul naţional de cadeţi.

Echipa de Juniori 3 “Sãriturã
cu prãjina” a Liceului cu Program Sportiv Târgu-Mureª

Echipa reprezentativã de
scrimã spadã juniori a
României

Atletism

Scrimã Spadã

Săritura cu prăjina din România a ieşit din
elita mondială în ultimii ani la nivel de seniori,
însã echipa Şcolii Sportive din Târgu-Mureş a
obţinut rezultate încurajatoare: anul trecut a
obţinut 16 medalii la competiţiile naţionale şi
alte 2 medalii la Balcaniade. Grupa de juniori,
condusă de antrenorul Cristian Graur, a avut
rezultate bune ºi anul trecut. Diana Lazăr,
Tobias Muntean, Alexandru Bogdan şi Adrian
Negrea au obþinut medalii la Campionatele
Naţionale de juniori 2 şi juniori 3. Echipa a
obţinut în cadrul programului MOL finanţarea
cheltuielor de deplasare, astfel având ocazia
să se pregătească la Cluj în timpul sezonului de
iarnă.

Cei mai buni tineri spadasini din România
se pregătesc la Liceul cu Program Sportiv
„Petrache Trişcu” din Craiova. Echipa alcătuită
din sportivi de 16-18 ani a primit sprijin în cadrul
programului MOL pentru a participa la Cupa
Mondială Francesco Maninno din Italia. Anul
trecut a câştigat concursul pe echipe al Openului din Moldova, iar la individual a obţinut o
medalie de aur şi una de argint. În România au
o medalie de aur şi două de argint la echipe, şi
două medalii de argint şi trei de bronz câştigate
în probele individuale.

Programul MOL „Pot ajuta?”
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Erdei Edina-Fatime

Felea Paul

Gimnasticã Aerobicã

Schi alpin

Dat fiind că pentru aerobic se organizează
doar 2-3 competiţii în ţară, sportiva de 17 ani
din Arad trebuie să participe şi la competiţii
internaţionale ca să acumuleze cât mai multă
experienţă. Sportiva, care a obţinut clasări de
frunte, a cerut ajutorul MOL pentru a-şi asigura
vestimentaţia, de o importanţă deosebită în
competiţii, ea având nevoie de echipamente
diferite la individual, trio şi echipă.

Schiorul alpin de 9 ani din Abrud participă la
competiţii în mod regulat, de la vârsta de 6 ani.
Sportivul, care s-a înscris în programul MOL
pentru achiziţionarea de echipament sportiv,
a obţinut 20 de locuri întâi la diferite cupe
naţionale. Între sezoanele de schi se menţine
în formã cu antrenamente de karate, dar primul
său scop este de a obţine rezultate din ce în ce
mai bune la schi alpin.

Ferencz-Hanke Réka

FoiŞor Sabina Francesca

Schi Alpin

Şah

Schioarea în vârstă de 16 ani din Miercurea
Ciuc a obţinut 8 medalii de aur la diferitele
campionate naţionale pentru copii din ultimii 3
ani. În plan internaţional, se mândreşte cu locul
10 obţinut la competiţia de la Belgrad, în 2005.
Totodată, sportiva premiantă la învăţătură a
reuşit şi alte clasări la mijlocul clasamentului
la diferitele competiţii echivalente Cupei
Mondiale pentru copii.

Şahista de 18 ani din Timişoara a cerut ajutorul
MOL pentru a participa la Campionatul
European de seniori de la Dresda de anul
acesta. A reuşit să obţină în această competiţie
un rezultat care o califică la Campionatul
Mondial de anul viitor. Şahista, clasată pe locul
20 în ierarhia mondială de juniori, este membră
a echipei olimpice române, iar în luna iulie i se va
acorda titlul de Mare Maestră Internaţională.
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Fülöp Szilveszter

George Alexandru

Sãrituri cu schiurile

Karate

Satul Valea Strâmba din judeţul Harghita este
una dintre cele mai reci localităţi din ţară, iar
săriturile cu schiurile au o tradiţie de peste
70 de ani în localitate. Sportivul în vârstă
de 12 ani se antrenează în afara sezonului
pe trambuline cu iarbă artificială. Campion
naţional la categoria sa de vârstă, a aplicat în
cadrul programului MOL pentru a-şi îmbunătăţi
condiţiile de pregătire.

Karateka centură maro, din Bucureşti, are
13 ani şi practică acest sport de cinci ani de
zile. La competiţiile naţionale a obţinut până
acum nouă locuri 1, cinci locuri 2 şi trei locuri
3. Pe lângă acestea, în Italia a câştigat Cupa
Europeană, iar în Germania şi-a adjudecat o
medalie de argint la Mondialele de Juniori. A
participat la concursul MOL pentru finanţarea
deplasărilor.

Granaªi Hanelore
Izabella
Karate

Grigoriu Patrick

Karateka de 17 ani din Arad s-a apucat de
artele marţiale pe vremea când era în clasa a
opta, ceea ce a însemnat că trebuia să depună
un efort considerabil pentru a avea succes
şi la şcoală şi în sport. Anul trecut a câştigat
competiţia naţională, a obţinut argint şi bronz la
Campionatul European şi două medalii de bronz
la Campionatele Mondiale. A apelat la MOL
pentru a putea participa şi anul acesta la cât mai
multe competiţii internaţionale.

Tenis de câmp

Tenismenul bucureştean în vârstă de 16 ani
a apelat la sprijinul MOL pentru a participa la
un turneu internaţional din Serbia. La această
competiţie a reuşit să se califice în finală la
proba de dublu. Sportivul se află în prezent
pe locul 1 la categoria de vârstă de 16 ani în
clasamentul Federaţiei Române de Tenis, cu
peste 1800 de puncte avans faţă de locul 2.

Programul MOL „Pot ajuta?”
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Groza Andrei
Gimnastică

Gimnastul în vârstă de 12 ani din Călan studiază
şi se pregăteşte la Reşiţa. La Campionatele
Naţionale a obţinut până acum 10 clasări pe
podium, printre care trei medalii de aur. La
nivel internaţional, dacă se poate spune aşa,
a obţinut chiar şi mai multe succese, printre
care se numără şi victoria de anul trecut de la
Cupa DKMT din Ungaria. Anul acesta, această
competiţie se organizează la Novi Sad, iar
tânărul sportiv a cerut ajutorul MOL pentru a-şi
procura echipamentul necesar.

Ilea Vlad-Rãzvan
Kilin Dóra
Dans Sportiv

Perechea de dans sportiv din Reghin a cerut
sprijinul MOL pentru a se pregăti pentru
Campionatul Naţional de anul acesta, respectiv
pentru Open-ul internaţional din Germania.
Campionatele Naţionale din martie le-au adus
o clasare pe locul 2 şi una pe locul 3. În plus,
în ultimii trei ani au obţinut în total unsprezece
locuri 1, cinsprezece locuri 2 şi trei locuri
3 la diferite competiţii din România şi din
străinătate.

Imre Emil

Ionescu Andreea

Patinaj vitezã Short Track

Atletism

Imre Emil, în vârstă de 11 ani, elev cu rezultate
foarte bune şi la învăţătură, face patinaj viteză
short track încă din clasa întâi. Tânărul talentat
din Miercurea Ciuc a aplicat în cadrul programul
MOL „Pot ajuta?” pentru achiziţionarea de
echipament sportiv. La sfârşitul lunii februarie,
la o săptămână după ce a revenit dintr-un
cantonament din Coreea de Sud, a obţinut titlul
de campion naţional la categoria sa de vârstă.

Atleta de 17 ani din Iaşi a cerut ajutorul MOL
pentru achiziţionarea de echipament sportiv.
Se poate mândri deja cu rezultate internaţionale
importante la probe de sprint, în 2005 câştigând
la categoria sa de vârstă atât Campionatele
Mondiale cât şi la Balcaniade. Numărul de titluri
naţionale s-a înmulţit anul acesta în sezonul de
competiţii în sală cu trei medalii de aur şi una
de argint.
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Ionescu Ioana

Ionescu Sebastian

Tenis de câmp

Tenis de câmp

Tenismena de 14 ani din Galaţi practicã acest
sport de la vârsta de 9 ani. În cadrul programului
MOL a aplicat pentru obţinerea de resurse
financiare pentru deplasări. La competiţiile
naţionale a obţinut până acum de patru ori
locul 1, de cinci ori locul 2 şi de ºase ori locul
3. A jucat o finală în Franţa, iar la două turnee
internaţionale din Bucureşti s-a clasat pe locul
3.

Tenismenul brăilean în vârstă de 14 ani a intrat
în circuitul competiţional din anul 2002. A
devenit campion naţional atât la categoria de
vârstă 8-10 ani, apoi şi la cea de 12 ani, în vreme
ce în 2005 s-a clasat pe locul 2 la Campionatul
Naţional şi la Campionatul Est-European
pentru vârsta de 14 ani. Anul trecut deja a
reuşit să câştige ambele competiţii, la acestea
adăugându-se victoria de la Balcaniade.

Iorga Vlad-Mihail

Krausz Betina Enikõ

Înot

Dans Sportiv

Înotătorul de 15 ani din Bucureşti a cerut
sprijinul MOL pentru a putea participa la
competiţii internaţionale. Sportivul, care
concurează în probele de fluture, spate şi mixt
a obţinut până acum la Campionatele Naţionale
de juniori ºase locuri 1, ºase locuri 2 şi nouã
locuri 3. La competiţii din Grecia, Ungaria,
Austria şi Germania şi-a îmbogăţit palmaresul
cu alte trei medalii de aur, două de argint şi trei
de bronz.

Dansatoarea de 14 ani din Oradea a cerut
sprijinul MOL pentru a-şi putea cumpăra
costumaţia necesară.
A obţinut de
douãsprezece ori locul 1, de douã ori locul 2 şi de
nouã ori locul 3, dar cel mai mult se mândreşte
cu titlul de campioană naţională la categoria
E şi medalia de argint obţinută la categoria
D. Sportiva a avut performanţe notabile şi la
competiţii internaţionale din Slovacia, Ungaria
şi Macedonia.

Programul MOL „Pot ajuta?”
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Liontescu Ana-Maria

Lukács Arnold

Karate

Judo

Sportiva de clasa a cincea din Arad practică de
la vârsta de 6 ani karate tradiţional. A aplicat la
programul MOL pentru cheltuieli de deplasare
a devenit campioană mondială în 2005 la kata,
iar la competiţia respectivă din Italia a reuşit şi
un loc 2 la kumite. A fost campioană europeană
la kata în 2003 şi 2006, la categoria sa de
vârstă, în vreme ce anul trecut a obţinut titlul
naţional la copii.

Judoka în vârstă de 14 ani din Târgu Secuiesc a
început să practice judo la vârsta de 6 ani şi în
cadrul programului MOL „Pot ajuta?” a aplicat
pentru a-şi acoperi cheltuielile de deplasare.
Până acum a obţinut numeroase succese,
anul trecut câştigând Campionatul Naţional,
obţinând totodată victoria în competiţii pentru
categoria sa de vârstă în Austria şi Slovacia.

LupaŞcu Manuela Lavinia

Macavei Carina Bianca

Înot

Înot

Înotătoarea de 16 ani din Bucureşti s-a înscris
în programul MOL pentru a obţine finanţări
pentru achiziţionare de echipament sportiv. În
cariera sa de 6 ani a câştigat până acum 28 de
Campionate Naţionale individuale, obţinând
36 de succese în proba de ştafetă. Anul
trecut a obţinut un argint şi două bronzuri la
Campionatele Balcanice, iar de la Cupa Arena
s-a întors cu un aur şi două bronzuri.

Înotătoarea de 13 ani din Cluj-Napoca a
aplicat la programul MOL „Pot ajuta?” pentru
acoperirea unor cheltuieli de deplasare. În
ultimii 3 ani, sportiva a obţinut medalii la toate
competiţiile naţionale şi internaţionale la care
a participat. Din străinătate s-a întors cu două
medalii de argint, iar în România, colecţia sa
s-a îmbogăţit cu şase medalii de aur şi cinci de
argint.
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Micu Cãtãlin-Vasile

Mitrea Ionuþ Alexandru

Atletism

Kaiac

Atletul în vârstă de 18 ani din Târgu Frumos a
cerut sprijinul MOL pentru a se putea pregăti
pentru Campionatul European de juniori 1.
Sportivul care participă la probele de 400 şi 800
m a obţinut până acum 14 clasări pe podium în
competiţiile naţionale, dintre care cinci au fost
pe cea mai înaltă treaptă a podiumului. Pentru
sezonul actual, principalul său obiectiv este să
îşi amelioreze timpul cu 2 secunde la 400 m, şi
cu 3 secunde la 800 m.

Sportivul� de 17 ani din Bucureşti s-a aşezat
pentru prima oară într-un kaiac cu cinci ani în
urmă. În cadrul programului MOL a aplicat
pentru a-şi putea achiziţiona echipament.
La juniori a obţinut consecutiv opt titluri
individuale de campion naţional. La seniori a
obţinut o medalie de argint şi patru de bronz
la Campionatele Naţionale, iar în 2005 a fost
cel mai tânăr particpant la Mondialele de la
Szeged.

Mureªan Florin Paul

Mureªan Robert

Karate

Motociclism

Sportivul în vârstă de 15 ani din Deva a apelat
la sprijinul MOL în cadrul programului „Pot
ajuta?” pentru a putea participa la Campionatul
European de karate. Membru al clubului Ryu
Do, a avult deja rezultate remarcabile la nivel
internaţional, dovedite de cele ºapte locuri 1,
un loc 2 şi douã locuri 3 obţinute la competiţiile
din străinătate.

Motociclistul arădean în vârstă de 16 ani
ia startul anul acesta în întreg sezonul de
Campionat Mondial la clasa de 125 cmc, după
trei etape parcurse anul trecut. Robert Mureşan
a început motociclismul la vârsta de 6 ani, în
2003 câştigând Campionatul Naţional iar un an
mai târziu Campionatul Balcanic la categoria
125 cmc, iar în 2005 a obţinut medalia de bronz
la această categorie la cupa Alpe Adria.

Programul MOL „Pot ajuta?”
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Nechita Victor Rãzvan

Olaru Bogdan-Cristian

Tenis de câmp

Dans Sportiv

Sportivul în vârstă de 14 ani la Tenis Club
din Cluj-Napoca a apelat la sprijinul MOL
în cadrul programului „Pot ajuta?” pentru a
putea participa la competiţii din străinătate.
Anul trecut a terminat pe locul întâi turneul
internaţional al României la categoria sa de
vârstă, iar în competiţiile interne, pe lângă cinci
victorii, s-a clasat de patru ori pe locul 2 şi de
douã ori pe locul 3.

Dansatorul de 12 ani din comuna Suseni, judeţul
Harghita face parte din clubul Step Dance
din Gheorgheni. A cerut sprijinul MOL pentru
deplasări la competiţii. Tânărul a câştigat deja
concursuri din România la categoria de vârstă
10-11 şi 12-13 ani, reuşind să obţină victoria şi la
o competiţie internaţională din Ungaria.

Papp Róbert Alexandru

Paªcãu Simona

Lupte greco-romane

Tenis de câmp

Lugojeanul de 17 ani care practică lupte
greco-romane a obţinut numeroase medalii
de aur până acum la Campionatele Naţionale,
juniori 2 şi 3. Anul trecut a încheiat pe locul 2
la Campionatul European juniori 2, în vreme ce
la nivel naţional a câştigat deja campionatul şi
la categoria juniori 1. Anul acesta a câştigat
din nou campionatul juniori 1 şi va lua startul la
Campionatul Mondial şi European la categoria
sa de vârstă.

Tenismena în vârstă de 15 ani din Brăila
practică acest sport de 8 ani. La competiţiile
naţionale a obţinut 18 victorii, şi a jucat 10
finale, clasându-se pe locul 3 de douãsprezece
ori. Tânăra sportivă, care a cerut sprijinul MOL
pentru achiziţionarea de echipament sportiv,
a încheiat Turneul Internaţional Ruxandra
Dragomir pe locul doi la vârsta de 10 ani şi pe
locul trei la 14 ani.
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Pavãl Costin

Péntek László Zsolt

Tenis de câmp

Motociclism

Tenismenul clubului Steaua Bucureşti în
vârstă de 17 ani s-a înscris în programul MOL
„Pot ajuta?” pentru finanţarea costurilor
de deplasare. În 2004 sportivul a câştigat
Concursul Internaţional al României, anul
trecut fiind învingător în Campionatul Naţional
U18, atât la simplu cât şi la dublu. În competiţiile
internaţionale, până acum a câştigat o dată
locul 1, o dată locul 2 şi de patru ori locul 3.

Motociclistul orădean în vârstă de 17 ani
practică acest sport de la vârsta de 6 ani şi
cariera sa continuă să se dezvolte. După ce
între 1996 şi 2001 a obţinut numeroase titluri
de campion naţional la categoria de 50 ccm, cu
cinci ani în urmă a urcat în categoria 125 ccm.
În 2004 era deja al 11-lea în cupa Alpe Adria,
iar din 2005 a luat deja startul la 600 ccm, anul
trecut clasându-se pe locul 11 şi în această
categorie.

Petruª Cãlin

Platon Raluca Elena

Schi alpin, Cãþãrare

Tenis de câmp

Tânărul în vârstă de 14 ani din Cluj Napoca,
care practică schi alpin şi căţărare cu aceaşi
energie, şi-a dovedit deja talentul la numeroase
competiţii de schi alpin la nivel naţional.
A obţinut mai multe victorii, de la Straja la
Miercurea Ciuc şi de la Sibiu la Băişoara. În
străinătate, s-a evidenţiat la Cupa Uludag din
Turcia, unde a obţinut locul 7 la proba de slalom
uriaş, respectiv locul 9 la la cea de slalom.

Tenismena bucureşteană de 14 ani a participat
la prima competiţie la vârsta de opt ani. Sportiva
clubului Steaua Bucureşti a participat anul
trecut la 19 competiţii în ţară, clasându-se de 10
ori pe locul 1 şi de 6 ori pe locul 2. În acest an,
a ajuns în trei finale la categoria de vârstă sub
16 ani, câştigând două dintre acestea. A cerut
sprijinul MOL pentru participarea la competiţii
internaţionale.

Programul MOL „Pot ajuta?”
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Pleªca Bianca Sorina

Pojega George Sebastian

Kaiac-Canoe

Dans Sportiv

Kaiacista de 16 ani s-a născut în satul Ursoaia
din judeţul Iaşi, iar în prezent concurează
pentru Clubul Sportiv Şcolar Triumf din
Bucureşti. Această ramură sportivă a început
o nouă perioadă de dezvoltare în România, iar
scopul sportivei care a cerut sprijinul MOL
pentru achiziţionarea de echipament sportiv
este să ajungă la Jocurile Olimpice din 2012. În
competiţiile naţionale de până acum a obţinut
7 victorii.

Dansatorul de 16 ani din Oradea practică
dansul sportiv la nivel competiţional de cinci ani
de zile. În acest timp a participat la numeroase
competiţii naţionale şi internaţionale, obţinând
de 2 ori locul întâi, de 3 ori locul doi şi de 3
ori locul trei. Sportivul clubului Stephany din
Oradea a urcat deja la categoria C, de aceea
a cerut ajutorul MOL pentru achiziţionarea
echipamentului de dans necesar.

Popovici Maria

Porumb Ciprian
Alexandru

Sãrituri în apã

Tenis de câmp

Săritoarea în apă de 14 ani din Sibiu a apelat
la programul MOL pentru a obţine sprijin în
vederea achiziţionării de echipament sportiv.
Reprezentanta acestui sport frumos a reuşit să
obţină 32 clasări pe podium la diferite competiţii
naţionale, de 15 ori obţinând locul 1.

Sportivul de 14 ani este legitimat la Tenis
Club Cluj, acolo unde este pregătit de un
colectiv de antrenori condus de către tatăl său,
Ciprian Porumb, fost component al echipei de
Cupă Davis. Este juniorul român cu cele mai
bune rezultate pe plan internaţional, la toate
categoriile de vârstă la care a participat. În
prezent, Ciprian ocupă locul 5 în clasamentul
european al jucătorilor născuţi în 1993 sau mai
tineri.
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Puªcaª Maier Mãdãlina

Radu Marius

Karate

Înot

În cadrul programului MOL, karateka de 12
ani din Deva a aplicat pentru a putea participa
la Campionatul European de anul acesta. La
Campionatele Naţionale de juniori, începând
cu anul 2002, a obţinut de cinci ori locul 1, o
dată locul 2 şi de patru ori locul 3, dar a avut
rezultate bune şi la nivel internaţional. De la
Campionatele Mondiale s-a întors până acum
cu un aur, iar de la cele europene cu un loc 1,
două locuri 2 şi un loc 3.

Înotătorul bucureştean de 15 ani practică acest
sport de la vârsta de 5 ani. În cadrul programului
MOL a cerut sprijin pentru participarea la
competiţiile internaţionale, la competiţiile
naţionale având deja succese redutabile. Astfel,
în România, a obţinut 84 locuri 1, 25 locuri 2 şi
11 locuri 3. Şi la nivel internaţional a obţinut mai
multe rezultate bune, arătate şi de cele patru
locuri 1.

Rusu Andor
Csok Krisztina
Dans Sportiv

Perechea de dans din Miercurea-Ciuc a aplicat
în cadrul programului MOL pentru a obţine
sprijin pentru deplasări, datorită faptului că
odată ajunşi în categoria C (zece dansuri),
cheltuielile au crescut. Până acum au participat
la 35 de competiţii naţionale, din care au
câştigat 10, clasându-se de două ori pe locul
2 şi de cinci ori pe locul 3. Cu doi ani în urmă
au obţinut titlul naţional la categoria E (şase
dansuri).

Rusu Florina-Loredana
Atletism

Atleta ieşeană în vârstă de 18 ani a aplicat în
cadrul programului MOL pentru a obţine sprijin
financiar pentru achiziţionarea de echipament
sportiv. La nivel internaţional, sprintera se
poate mândri cu un bronz obţinut la Balcaniadă,
în proba de 400 m. La categoria de vârstă juniori
2, anul trecut a obţinut trei titluri naţionale.
Înainte, la competiţiile de copii şi juniori 3, a
câştigat alte trei campionate.
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Rusu Horea-Adrian

Sandu Sorina

Înot

Schi alpin

Înotătorul clujean de 15 ani a cerut sprijinul MOL
pentru achiziţionarea de echipament sportiv.
Până acum, pe lângă cele 5 titluri naţionale în
probele de spate, fluture, liber şi mixt, a obţinut
două clasări pe locul 3 şi zece clasări pe locul
3. Pe lângă aceasta, acum doi ani s-a clasat al
treilea la Cupa Arena din Ungaria în proba de
100 m fluture.

Schioarea în vârstă de 17 ani din Petroşani a
folosit sprijinul financiar pentru achiziţionarea
de echipament sportiv. În 2005 a câştigat
Campionatul Naţional de slalom la categoria
copii mari, iar la categoria de junior mic s-a
clasat pe locul 1 şi la proba de slalom uriaş.
Scopul ei este să participe la Jocurile Olimpice
de iarnă din 2010. La nivel internaţional, cel mai
bun rezultat al său este o clasare pe locul 9,
obţinută în Polonia.

Sára Tímea

Stoica Cristina
Alexandra

Schi Fond

Înot

Schioarea de fond din Gheorgheni în vârstă de
14 ani este una dintre cele mai bune sportive
ale ţării la nivel de tineret, obţinând numeroase
titluri de campioană, dar vrea să îşi dovedească
talentul şi în competiţia seniorilor. În
concursurile de tineret, distanţa stilului clasic
este de 7,5 km, iar în cazul competiţiilor libere
se fac 5 km – sportiva sprijinită de programul
MOL o preferă pe aceasta din urmă.

Înotătoarea în vârstă de 15 ani din Bucureşti a
apelat la sprijinul MOL pentru a putea participa
la competiţia internaţională de la München din
luna martie. În această competiţie s-a clasat pe
locul 2 în proba de 100 m bras, a intrat în finală
la 50 şi 200 m bras, obţinând locul patru cu
echipa de ştafetă la proba de 6x50 mixt. Înainte
a obţinut şi titlul de campioană naţională la
categoria sa de vârstă, în probele de 100 şi 200
m bras.
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ªuªoi Nixandra

ªvaia Bianca

Atletism

Pentatlon

Atleta de 14 ani din Caransebeş a cerut sprijinul
MOL pentru achiziţionarea de echipament
sportiv. La competiţiile naţionale a obţinut
până acum două clasări pe locul 1 şi două pe
locul 2, la probele de 60 m sprint, 60 m garduri
şi tetratlon. În prezent, antrenorii Federaţei de
Atletism o urmăresc cu atenţie, având şanse de
a intra în lotul naţional de juniori.

Timişoreanca de 15 ani a obţinut succese în
numeroase ramuri sportive. A cerut sprijinul
MOL pentru reînnoirea echipamentului, şi
a participa din nou la campionatul şcolar de
pentatlon, unde anul trecut a câştigat finala. Pe
lângă atletism, a câştigat competiţii de tenis de
masă, la fotbal şi-a condus coechipierele până
la medalia de argint la nivel local, iar echipa sa
de volei a ajuns în turneul final al campionatului
şcolar naţional.

Székely András
Tenis de câmp

Tenismenul clujean în vârstă de 12 ani practică
acest sport din 2001. La categoria de 10 ani, în
2005, a devenit campion naţional şi pe lângă
acesta, a câştigat alte 15 turnee. În ultimii doi
ani s-a calificat cel puţin în optimile a şase
competiţii internaţionale. În Sicilia a reuşit să
obţină victoria, clasându-se pe locul trei şi la
alte două competiţii din Italia. Actualmente
este component al lotului naţional la categoria
de 12 ani.

Tãlpigã Ana-Maria Mirela
Tãlpigã Ioan Bogdan
Dans Sportiv

Perechea de dansatori sportivi din Bucureşti
a început să obţină rezultate notabile anul
trecut. În cadrul programului MOL, cei doi au
cerut sprijin pentru achiziţionarea de costume
de dans. Ei au câştigat la categoria juniori 1
campionatul de dansuri standard, obţinând
bronzul la latino-americane. În Cupa României
se mândresc cu un succes dublu, pe lângă
aceasta câştigând alte 14 competiţii.

Programul MOL „Pot ajuta?”
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Gimnasticã Artisticã

Todoran George
Mare Mãdãlina
Dans Sportiv

Gimnasta de 13 ani din Iaşi practică acest sport
de 7 ani de zile, antrenorii săi considerând-o o
mare speranţă a gimnasticii artistice. În cadrul
programului MOL sportiva a aplicat pentru
achiziţionarea de echipament sportiv. În Cupa
României, la categoria sa de vârstă a terminat
pe locul doi la individual-compus, în afară de
această clasare obţinând alte unsprezece
locuri 1, trei locuri 2 şi trei locuri 3 la diverse
competiţii.

Perechea de dans sportiv din Baia Mare
practică acest sport elegant de 7 ani de zile.
Cei doi tineri în vârstă de 15 ani au obţinut
numeroase succese naţionale şi internaţionale.
Anul trecut, pe lângă medalia de argint de
la Campionatul Naţional, s-au întors de la
competiţia internaţională organizată în Slovenia
cu două medalii de aur şi una de argint. Cu
ajutorul MOL, vor putea participa şi anul acesta
la întrecerile internaţionale.

Toperczer-Mureªan
Marius, Mureªan Andreea
Dans Sportiv

Vâlceanu Camelia
Mihaela Diana
Karate

Perechea de dans din Reghin concurează de 5
ani de zile, şi în această perioadă a obţinut în
total 36 de victorii la competiţii naţionale, iar
pe plan internaţional au reuşit să se claseze pe
cea mai înaltă treaptă a podiumului de 8 ori. Şi
anul acesta a început bine pentru ei, obţinând
titlul de campioni naţional la dansuri standard,
categoria de vârstă 14-15 ani, şi un bronz la
dansurile latino-americane.

Sportiva în vârstă de 15 ani din Bucureşti
a cerut sprijinul MOL pentru a participa la
Campionatele Mondiale de Karate. A obţinut
deja succese la competiţiile internaţionale,
atestate de aurul mondial şi de clasarea pe locul
5, respectiv de cele nouă medalii de aur, trei de
argint şi una de bronz câştigate la Campionatele
Europene. La competiţiile naţionale a obţinut
24 de medalii, dintre care 11 de aur.

Tocu Alice-Viviana
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Varga Róbert

Velicu Diana-Beatrix

Judo

Schi Alpin

Sportivul în vârstă de 15 ani din Târgu Secuiesc
practică judo de 6 ani. S-a înscris în programul
MOL pentru a obţine achiziţionarea de
echipament sportiv. Sportivul a urcat pe podium
de 6 ori până acum la campionatele naţionale.
Ultima oară a obţinut o medalie de bronz la
campionatul U17 din februarie. La competiţiile
internaţionale, până acum a obţinut 6 locuri
întâi, 3 locuri doi şi 2 locuri trei.

Pe lângă numeroase clasări pe podium obţinute
de schioarea alpină de 14 ani din Petroşani, în
2005 ea a obţinut două titluri de campioană la
categoria copil mic, anul trecut câştigând de
asemenea două medalii de aur, la categoria copil
mare. Tânăra sportivă a luat parte de asemenea
la numeroase competiţii internaţionale. În
cadrul programului MOL, a aplicat pentru
achiziţionarea de echipament sportiv.

Vincze Andrada

Vlãduceanu Dan Corneliu

Tenis de masă 

Schi alpin

Jucătoarea de tenis de masă din Zalău, în vârstă
de 15 ani a obţinut echipament de sport în cadrul
programului MOL. A folosit sprijinul obţinut cu
eficienţă, anul acesta reuşind să avanseze 40
de locuri în clasamentul european, fiind acum
pe locul 7. Acest lucru se datorează rezultatelor
obţinute la competiţiile internaţionale, unde
anul acesta a câştigat 5 medalii de aur, respectiv
două de argint şi una de bronz.

Schiorul alpin de 17 ani din Petroşani practică
acest sport de 11 ani. Sportivul, care în
cadrul programului MOL a aplicat pentru
achiziţionarea de echipament sportiv, anul
acesta a obţinut o medalie de argint şi una de
bronz la Campionatul Naţional de Juniori. Până
acum, a obţinut la diverse competiţii naţionale
şi la diferite categorii de vârstă cinci medali de
aur, două de argint şi trei de bronz.
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Programul MOL „Pot ajuta?” - 2007

MOL România inţiază şi anul acesta programul pentru promovarea tinerelor
talente sportive, „Pot ajuta?”. Întocmai ca şi anul trecut, în cadrul programului din 2007, MOL va oferi sprijin financiar pentru obţinerea echipamentelor necesare pregătirii, precum şi pentru acoperirea costurilor deplasărilor
la concursuri sau în cantonamente.
În cadrul programului naţional care se va derula în perioada 16 mai - 26
septembrie vor fi acordaţi în total 40 000 euro în vederea pregătirii pentru
diverse evenimente sportive. Pot conta pe sprijin tineri sportivi sau echipe,
cu vârsta cuprinsă între 8 şi 18 ani, care practică sportul în România şi au
obţinut rezultate la o competiţie naţională sau internaţională între 1 ianuarie 2005 şi 1 mai 2007. Participanţii care au aplicat la programul ”Pot
ajuta?” de anul trecut pot să se înscrie şi la ediţia din 2007, inclusiv cei
care au fost desemnaţi câştigători – cu condiţia de a fi folosit banii alocaţi
în conformitate cu contractul de sponsorizare. Beneficiarii sponsorizării
vor fi decişi de către un juriu format din patru foşti sau actuali sportivi de
elită: Violeta Beclea-Szekely (preşedintele juriului), Camelia Potec, Simona
Amânar Tabãrã, Emanuel Gyenes.
Participanţii vor trebui să completeze documentaţia de participare aferentă
fiecărui tip de sponsorizare solicitată. Documentaţia este disponibilă pe
site-ul www.molromania.ro. Informaţii detaliate se pot obţine la numărul
gratuit 0800800666, sau prin adresa electronică potajuta@molromania.ro.
Data limită de completare şi trimitere a documentelor necesare participării
la program este 18 iulie 2007, data poştei. Dosarele de aplicare, însoţite
de anexele completate, se trimit prin poştă într-un singur exemplar la C.P.
1148, OP 1, Cluj-Napoca.
Rezultatele vor fi publicate pe site-ul www.molromania.ro până la data de
26 septembrie, iar câştigătorii vor fi anunţaţi în scris până pe 3 octombrie.

