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Un nou an școlar! 

 

Ca de fiecare dată revin cu noi 

informații.  

Este dorința de a vă ține la curent 

cu activitatea sportivă a liceului 

nostru, de a transmite noutățile din 

sfera sportivă și nu în ultimul rând, de 

a promova talentele, de a încuraja 

practicarea sportului și a face 

cunoscute rezultatele elevilor noștrii, 

actuali sau viitori sportivi. 

 

Vă doresc 

 lectură plăcută! 

 

Prof. Mihaela Iuliana Vintilescu 

Director adjunct 

L.T.A.S.”VICTOR SLĂVESCU” PLOIEȘTI 
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1972 - Jocurile Olimpice Munchen  Majoritatea întrecerilor au fost găzduite de importantul 

complex sportiv de la Oberwiesenfeld, acolo unde au lucrat circa 300 de constructori români. 

Flacăra olimpică, adusă pe stadionul din Munchen de atletul Gunther Zahn, a fost purtată, în 

drumul din Grecia, de aproape 6 000 de tineri, inclusiv români.  Prezența românească la această 

ediție a fost cea mai numeroasă dintre toate participările noastre la JO. Luând parte la 14 

discipline sportive, reprezentanții României au reușit câteva locuri fruntașe în ierarhia olimpică. 

Alături de sportivii tineri, majoritatea debutanți la JO, nu au lipsit unii veterani ai sportului 

romanesc, Lia Manoliu (participantă la toate JO din perioada 1952 - 1972), Olga Szabo (la a cincea 

prezență olimpică), Aurel Vernescu, Ion Dumitrescu și Tănase Mureșan (care au reprezentat țara la 

trei ediții). La canoe, Ivan Patzaichin a cucerit un titlu olimpic la 1000m, la atletism - aruncarea 

discului, medalie de argint a obținut Argentina Menis, Ileana Silai, deși a încheiat cursa de 800 m 

cu un timp superior celei mai bune performanțe naționale, a urcat doar pe locul sase, iat Carol 

Corbu (la triplusalt) a ocupat locul patru (accidentat în calificari). Grupul de luptători a constituit 

nucleul forte al delegațtiei românești (mai mult de un sfert din cele 115 puncte ce au revenit 

Romaniei au fost obtinute de acesti sportive). La lupte greco-romane, Gheorghe Berceanu (categ. 

48 kg.) și Nicolae Martinescu (categ. peste 100 kg.) au devenit campioni olimpici. Echipa feminină 

de floret (Ana Ene-Pascu, Ecaterina Stahl, Olga Szabo și Ileana Gyulai, a cucerit, ca și cu patru ani 

în urmă, medalia de bronz, iar handbaliștii au obținut medalia de bronz,  menținându-se în elita 

mondială a acestui sport.  

1976—Jocurile Olimpice Montreal  Aprinderea flăcării olimpice la aceasta ediție constituie un 

fapt inedit, purtata de tineri sportivi greci, flacara a ajuns la Atena, pe stadionul unde s-au 

desfășurat întrecerile primei ediții a JO moderne din anul l896. De aici, printr-un sistem special de 

raze laser, a fost transmisa, via satelit, direct în Canada, aprinzându-se într-un creuzet, construit 

anume pentru aceasta ceremonie. ,,Olimpiada Nadia Comăneci", așa a denumit mass-media 

internațională întrecerile de la Montreal, datorită evoluției sale excepționale, unde sportiva noastră 

a fost recunoscută drept vedeta incontestabilă a acestor Jocuri. Cu grație, precizie, acuratețe și 

puterea de exprimare a frumuseții mișcării, gimnasta de numai 15 ani a încântat sute de milioane 

de spectatori și telespectatori, stabilind un record greu de egalat: 7 note de l0 într-un concurs de 

amploarea JO. Cu cele 27 de medalii cucerite, dintre care 4 de aur și cu cele l77,5 puncte obținute, 

România se clasează, pentru prima oară, printre primele l0 națiuni ale lumii, ocupând locul al V-

lea în clasamentul pe total medalii, locul al VI-lea după numărul de puncte și locul al IX-lea după 

numărul medaliilor de aur. Este cea mai bună evoluție din istoria participării sportivilor români la 

îintrecerile olimpice. Delegația olimpică a României a cuprins l66 de sportivi (107 bărbați și 59 

femei), participând la 11 sporturi: atletism, box, kaiac-canoe, canotaj, gimnastica, haltere, handbal, 

lupte, natatie, scrima și tir. Gimnastica se situează pe primul loc dintre sporturile cu care s-a 

participat, cucerind aproape 30 % din numărul de puncte și medalii obținute de către intreaga 

noastra delegatie. Trei din cele patru medalii de aur au fost cucerite de către Nadia Comaneci, 

echipa de gimnastică feminină (Nadia Comaneci, Teodora Ungureanu, Mariana Constantin, Anca 

Grigoras, Gabriela Trusca si Georgeta Gabor) înregistrează un palmares formidabil: 7 medalii (3 

de aur, 2 de argint și 2 de bronz), clasându-se pentru prima oara pe locul al II-lea, obținând 

medalia de argint. Gimnastica masculină a înregistrat un real progres, clasându-se pe locul al VI-

lea: Dan Grecu a câștigat medalia de bronz la inele, clasându-se pe locul al IV-lea la sărituri. S-au 

obținut rezultate foarte bune și la kaiac-canoe, realizand 33 de puncte și 4 medalii: Vasile Diba - 

aur și bronz la kaiac; Gheorghe Danielov și Gheorghe Simionov - argint la kaiac dublu; Larion 

Serghei și Policarp Malihin - bronz la canoe dublu. Luptătorii de greco-romane Berceanu, Ginga și 

Rusu:  3 medalii de argint și 3 de bronz, precum și 34 de puncte. La lupte libere s-au castigat alte 

două medalii de bronz și un loc cinci. Cu cele cinci medalii cucerite de pugilistii romani, 2 de argint 

și 3 de bronz, țara noastră s-a clasat pe locul al IV-lea în ierarhia țărilor participante la box, după 

S.U.A., Cuba și Polonia, surclasând U.R.S.S. Handbaliștii au ajuns în finala competiției, câștigând 

medaliile de argint, în urma confruntării cu echipa URSS. În programul JO de la Montreal a fost 

introdus, pentru prima dată, handbalul feminin, echipa noastra clasându-se pe locul al patrulea. 

La canotaj au participat la 4 probe feminine și 2 masculine: fetele au cucerit o medalie de bronz, 

un loc IV și două locuri VI. La probele de scrimă au participat l3 scrimeri și 5 scrimere:  medalie de 

bronz - sabie pe echipe, un loc IV la sabie, proba individuală și un loc VI în proba de spadă, pe 

echipe. Adaugând medalia de bronz a lui Gheorghe Megelea la atletism - aruncarea suliței, ca și cel 

mai bun rezultat înregistrat vreodată de poloiști la JO (locul al patrulea), se poate afirma că 

olimpicii romani au izbutit la Montreal o evoluție fara precedent.  

“A fi sportiv înseamnă a te învinge pe  J 
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2 SURSA: https://biblioteca.regielive.ro/referate/educatie-fizica/jocurile-olimpice-antice-si-moderne-69913.html 
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JOCURILE OLIMPICE DE IARNĂ  
Chamonix 1924  primele jocuri olimpice de iarnă s-au desfășurat  în perioada 25 

ianuarie - 5 februarie 1924,  Probe disputate (14 din 9 sporturi): Biatlon, Bob, 

Combinată nordică, Curling, Hochei pe gheață, Patinaj artistic, Patinaj viteză. Sărituri 

cu schiurile, Schi fond. Țări participante 16, sportive participant 258. Deschiderea 

festivă desfășurată la Gaston Vidal la Stadionul Olympique. Clasament: Norvegia: 4 

aur, 7 argint, 6 bronz total 17; Finlanda 4 aur, 4 argint, 3 bronz total 11; Austria  2 

aur, 1 argint, 0 bronz total 3; Elveția    2 aur, 0 argint, 1 bronz total 3; Statele Unite     

1 aur, 2 argint, 1 bronz total 4; Marea Britanie    1aur, 1 argint, 2 bronz total 4, Suedia 

1 aur, 1 argint, 0 bronz total 2; Canada: 1 aur, 0 argint, 0 bronz total 1, Franța 1 aur, 0 

argint, 0 bronz total 1; Belgia  0 aur, 0 argint, 3 bronz total 3. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Jocurile_Olimpice_de_iarn%C4%83_din_1924 

St. Moritz 1928  Țări participante: 25 , Sportivi participanți: 464 (438 

bărbați, 26 femei) , Probe sportive: 14 din 6 sporturi și 8 discipline  

Evenimente marcante: Proba de 10 000 de metri la patinaj viteză a fost anulată din 

cauza proastei calități a gheții. Norvegianca Sonja Henie a câștigat prima sa medalie 

de aur la patinaj artistic femei. Patinatorul suedez Gillis Grafström a câștigat cea de-a 

treia a sa medalie consecutivă de aur. Sport nou: skeleton. Prima participare asiatică 

la Jocuri de iarnă prin prezența sportivilor japonezi. 
România a participat cu 17 sportivi, la 2 sporturi, în 2 probe. Cele mai bune 

rezultate: Locul 7: Grigore Socolescu, Mircea Socolescu, Iulian Gavăț, Toma Petre 

Ghițulescu, Traian Nițescu — bob-5 persoane, Locul 8: Ion Zăgănescu, Ioan 

Rucăreanu, Constantin Pascu, Toma Calista — schi, patrulă militară, probă 

demonstrativă, 28,05 km. Clasament: Norvegia: 6 aur, 4 argint, 5 bronz total 15; Statele Unite     2 aur, 2 argint, 

2 bronz total 6; Suedia 2 aur, 2 argint, 1 bronz total 2; Finlanda 2 aur, 1 argint, 1 

bronz total 4; Canada: 1 aur, 0 argint, 0 bronz total 1; Franța 1 aur, 0 argint, 0 bronz 

total 1; Austria  0 aur, 3 argint, 1 bronz total 4; Belgia  0 aur, 0 argint, 1 bronz total 1; 

Cehoslovacia  0 aur, 0 argint, 1 bronz total 1; Germania  0 aur, 0 argint, 1 bronz total 

1; Marea Britanie    0 aur, 0 argint, 1 bronz total 1; Elveția    0 aur, 0 argint, 1 bronz 

total 1.  
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jocurile_Olimpice_de_iarn%C4%83_din_1928 

 

JOCURILE OLIMPICE DE TINERET — Singapore 2010  România a cucerit 9 medalii 
1 MEDALIE DE AUR : Gimnastica artistica, inele Andrei Muntean 

4 MEDALII DE ARGINT : Atletism-400 m Bianca Denisa Razor, Lungime Alina 

Rotaru, Gimnastica artistica: Paralele Andrei Muntean, Sol Diana Laura Bulimar 

 4 MEDALII DE BRONZ : Atletism  stafeta mixta - echipa europei Bianca Denisa 

Razor, Canotaj simplu Vasle Ioan Prundeanu, Inot  50 m bras Razvan Mihai Tudosie, 

Judo  : echipa mixta cairo Ioan Visan 
SURSA: http://www.cosr.ro/competitii/jot 
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 tine însuţi, a te domina.”   (Pierre de Coubertin) 

3 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Jocuri_Olimpice_de_iarn%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Jocurile_Olimpice_de_iarn%C4%83_din_1924
https://ro.wikipedia.org/wiki/25_ianuarie
https://ro.wikipedia.org/wiki/25_ianuarie
https://ro.wikipedia.org/wiki/5_februarie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1924
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Biatlon_la_J.O._1924&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Bob_la_J.O._1924&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Combinata_nordic%C4%83_la_J.O._1924&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Curling_la_J.O._1924&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Hochei_pe_ghea%C8%9B%C4%83_la_J.O._1924&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Patinaj_artistic_la_J.O._1924&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Patinaj_vitez%C4%83_la_J.O._1924&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C4%83rituri_cu_schiurile_la_J.O._1924&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C4%83rituri_cu_schiurile_la_J.O._1924&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Schi_fond_la_J.O._1924&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Gaston_Vidal&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Stade_Olympique_de_Chamonix&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Jocurile_Olimpice_de_iarn%C4%83_din_1928
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sport
https://ro.wikipedia.org/wiki/Patinaj_vitez%C4%83
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Sonja_Henie&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Patinaj_artistic
https://ro.wikipedia.org/wiki/Skeleton
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Grigore_Socolescu&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Mircea_Socolescu_%28sportiv%29&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Iulian_Gav%C4%83%C8%9B
https://ro.wikipedia.org/wiki/Toma_Petre_Ghi%C8%9Bulescu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Toma_Petre_Ghi%C8%9Bulescu
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Traian_Ni%C8%9Bescu&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bob
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Ion_Z%C4%83g%C4%83nescu&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Ioan_Ruc%C4%83reanu&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Ioan_Ruc%C4%83reanu&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Constantin_Pascu&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Toma_Calista&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Schi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Jocuri_Olimpice_pentru_tineret
http://ro.wikipedia.org/wiki/Jocurile_Olimpice_pentru_tineret_din_2010
http://www.cosr.ro/sportiv/bianca-denisa-razor
http://www.cosr.ro/sportiv/alina-rotaru
http://www.cosr.ro/sportiv/alina-rotaru
http://www.cosr.ro/sportiv/bianca-denisa-razor
http://www.cosr.ro/sportiv/bianca-denisa-razor
http://www.cosr.ro/competitii/jot


„GASsport” nr. 8   -  LICEUL TEHNOLOGIC ADMINISTRATIV ȘI DE SERVICII „VICTOR SLĂVESCU” PLOIEȘTI   -  PRAHOVA 

 

C 

A 

M 

P 

I 

O 

N 

A 

T 

E 

 

E 

U 

R 

O 

P 

E 

N 

E 

Rezultate la jocuri sportive—VOLEI                 MASCULIN ȘI FEMININ  LA NIVEL EUROPEAN 

SURSA:  https://ro.wikipedia.org/wiki/Campionatul_European_de_Volei 
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An Echipe Gazdă 

 

Volei masculin  
Finala 

 

An Echipe Gazdă 

Finala 

Campioana Scor Vicecampioana Campioana Scor Vicecampioana 

1948 6  
Roma Cehoslovacia 

sistem 
campionat Franța 

1989 12  
Örebro / 
Stockholm 

Italia 
3–1 

Suedia 

1950 6  
Sofia 

Uniunea 
Sovietică 

sistem 
campionat 

Cehoslovacia 

1991 12  
Germania 

Uniunea 
Sovietică 

3–0 
Italia 

1951 10  
Paris 

Uniunea 
Sovietică 

sistem 
campionat Bulgaria 

1993 12  
Oulu / Turku Italia 

3–2 
Olanda 

1955 14  
București Cehoslovacia 

sistem 
campionat  România 

1995 12  
Atena / Patras Italia 

3–2 
Olanda 

1958 20  
Cehoslovacia Cehoslovacia 

sistem 
campionat  România 

1997 12  
Eindhoven / 's-
Hertogenbosch 

Olanda 
3–1 

Iugoslavia 

1963 17  
România 

 Român
ia 

sistem 
campionat Ungaria 

1999 8  
Viena / Wiener 
Neustadt 

Italia 
3–1 

Rusia 

1967 20  
Turcia 

Uniunea 
Sovietică 

sistem 
campionat 

Cehoslovacia 

2001 12  
Ostrava Iugoslavia 

3–0 
Italia 

1971 22  
Italia 

Uniunea 
Sovietică 

sistem 
campionat 

Cehoslovacia 

2003 12  
Berlin Italia 

3–2 
Franța 

1975 12  
Iugoslavia 

Uniunea 
Sovietică 

sistem 
campionat Polonia 

2005 12  
Roma / Belgrad Italia 

3–2 
Rusia 

1977 12  
Finlanda 

Uniunea 
Sovietică 

3–1 
Polonia 

2007 16  
Moscova / Saint 
Petersburg 

Spania 
3–2 

Rusia 

1979 12  
Franța 

Uniunea 
Sovietică 

sistem 
campionat Polonia 

2009 16  
Istanbul / İzmir 

Polonia 
3–1 

Franța 

1981 12  
Bulgaria 

Uniunea 
Sovietică 

sistem 
campionat Polonia 

2011 16  
Austria / Cehia Serbia 

3–1 
Italia 

1983 12  
RDG 

Uniunea 
Sovietică 

sistem 
campionat Polonia 

2013 16  
Danemarca / 
Polonia 

Rusia 
3–1 

Italia 

1985 12  
Olanda 

Uniunea 
Sovietică 

sistem 
campionat 

Cehoslovacia 

2015 16  
Bulgaria / Italia Franța 

3–0 
Slovenia 

1987 12  
Auderghem / 
Ghent 

Uniunea 
Sovietică 

3–1 
Franța 

2017  
Polonia 
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Rezultate la jocuri sportive—VOLEI                 MASCULIN ȘI FEMININ  LA NIVEL EUROPEAN 

5 

An Echipe Gazdă 

 

 Volei feminin 
Finala 

  

An Echipe Gazdă 

Finala 

Campioana Scor Vicecampioana Campioana Scor Vicecampioana 

1949 7  
Praga 

Uniunea 
Sovietică 

sistem 
campionat Cehoslovacia 

1989 12  
RFG 

Uniunea 
Sovietică 

3–1 Republica 
Democrată Germană 

1950 6  
Sofia 

Uniunea 
Sovietică 

sistem 
campionat Polonia 

1991 12  
Italia 

Uniunea 
Sovietică 

3–0 
Olanda 

1951 6  
Paris 

Uniunea 
Sovietică 

sistem 
campionat Polonia 

1993 12  
Brno / Zlín Rusia 

3–0 
Cehoslovacia 

1955 6  
București Cehoslovacia 

sistem 
campionat Uniunea 

Sovietică 
1995 12  

Arnhem / 
Groningen 

Olanda 

3–0 
Croația 

1958 12  
Cehoslovacia 

Uniunea 
Sovietică 

sistem 
campionat Cehoslovacia 

1997 12  
Brno Rusia 

3–0 
Croația 

1963 13  
România 

Uniunea 
Sovietică 

sistem 
campionat Polonia 

1999 8  
Perugia / 
Roma 

Rusia 

3–0 
Croația 

1967 15  
Turcia 

Uniunea 
Sovietică 

sistem 
campionat Polonia 

2001 12  
Sofia / 
Varna Rusia 

3–2 
Italia 

1971 18  
Italia 

Uniunea 
Sovietică 

sistem 
campionat Cehoslovacia 

2003 12  
Ankara Polonia 

3–0 
Turcia 

1975 12  
Iugoslavia Uniunea 

Sovietică 

sistem 
campionat Ungaria 

2005 12  
Pula / 
Zagreb Polonia 

3–1 
Italia 

1977 12  
Finlanda 

Uniunea 
Sovietică 

3–0 Republica 
Democrată Germană 

2007 16 
 

Belgia / 
Luxemburg 

Italia 

3–0 
Serbia 

1979 12  
Franța 

Uniunea 
Sovietică 

sistem 
campionat Republica 

Democrată Germană 

2009 16  
Polonia Italia 

3–0 
Olanda 

1981 12  
Bulgaria Bulgaria 

sistem 
campionat Uniunea 

Sovietică 
2011 16 

 
Italia / 
Serbia 

Serbia 

3–2 
Germania 

1983 12  
RDG 

Republica 
Democrată 
Germană 

sistem 
campionat Uniunea 

Sovietică 
2013 16 

 
Germania / 
Elveția 

Rusia 

3–1 
Germania 

1985 12  
Olanda 

Uniunea 
Sovietică 

sistem 
campionat Republica 

Democrată Germană 

2015 16 
 

Belgia / 
Olanda 

Rusia 

3–0 
Olanda 

1987 12  
Belgia 

Republica 
Democrată 
Germană 

3–2 Uniunea 
Sovietică 

2017 16 
 

Azerbaidja
n / Georgia 
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FACULTATEA DE  

EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT  

GALAȚI 
 

     Facultatea de educație fizică și sport apare în anul 1969. Fuziunea dintre Institutul 

Politehnic și cel Pedagogic în anul 1974 a condus la apariția unui nou centru universitar pe 

harta învățământului superior românesc care va purta numele de Universitatea Dunărea de 

Jos.  Această modificare de structură organizatorică, a determinat în mod direct reorganizarea 

celorlalte compartimente. Astfel, Facultatea de Educație Fizică și Sport se transformă în 

secție de specialitate și va funcționa în cadrul Facultății de Învățământ Pedagogic până în 

anul 1983, când se suspendă activitatea pentru că secția nu mai primește cifră de școlarizare. 

Până în 1989 secția asigura activitatea de educatie fizica a universitatii pentru celelalte 

specialitati. Începând cu  anul 1990 acestei specializări să-i fie realocată cifra de scolarizare 

și astfel să fie reluată activitatea ca specializare distinctă în cadrul Facultății de Litere și 

Știinte, forma de studiu cu durata de 4 ani.  Solicitările din ce în ce mai mari pentru aceasta 

specialitate, au dus la creșterea permanentă a numărului de studenți. De asemenea 

diversitatea vieții sociale a impus apariția de specialități noi care să facă față evoluției pieții 

muncii mereu în creștere. Ca urmare a acestor realități, Universitatea Dunarea de Jos 

răspunde semnalelor sociale și se adaptează la solicitările privind pregătirea de specialitate și 

astfel secția se transformă în anul 1997 în Facultatea de Educație Fizică și Sport din Galați. 

Acest fapt a reprezentat o încununare a eforturilor făcute de cadre didactice de prestigiu care 

au activat în cadrul instituției încă de la înfiițare și care au contrubuit prin pricepere, dăruire, 

pasiune și profesionalism la formarea unui pol de specialitate în educație fizică și sport, care 

a încercat permanent să devină dintr-un nume comun un nume propriu. Manolescu 

Gheorghe, Nita Cornelia, Stanciu Dumitru, Dulgheru Horia, Balais Florin, Constantin 

Stefania, Conciu Gheorghe, Sarbu Dumitru, Valsan Traian, Ciolan Adriana, Hostiuc Nicolae, 

Pop Nicolae, Hansa Constantin, Badiu Toma sau Pacuraru Alexandru sunt câteva cadre 

didactice care au contribui la formarea multor generații de specialiști ce activează pe plan 

național și internațional. În prezent facultatea este integrată în cadrul sistemului de 

învățământ Bologna cu durata studiilor de 3 ani pentru studiile de licență și 2 ani pentru 

studiile de masterat. I Învățământul se desfășoară pe baza sistemului european de credite 

transferabile, studenții parcurgând în mod facultativ un modul psiho-pedagogic care le va 

permite exercitarea profesiei la nivel gimnazial și liceal.  

SPECIALIZĂRI : Educație Fizica și Sportivă, Kinetoterapie și motricitate 

specială. 
Facultatea a făcut în ultimii ani pași importanți în direcția modernizării bazei 

materiale. Astfel, în prezent ea dispune de numeroase laboratoare de specialitate, săli pentru 

activitățile practice modern utilate, terenuri pentru jocurile sportive, dar și săli de curs și 

seminar la standarde europene. Colaborările realizate cu instituțiide învățământ din 

străinatate prin programul Erasmus au oferit șansa studenților de a studia în țările partenere. 

Un punct de atractivitate în viața studentească îl reprezintă activitățile practice de schi, 

turism, înot și vâslit sau practica pedagogică și de specialitate realizate în condiții foarte 

bune.  Așteptăm în continuare pe toți aceia care doresc să se perfecționeze în acest domeniu 

de activitate și astfel să îmbrățiseze o profesie atractivă, dinamică, care are în centrul 

preocupărilor ei omul în toate etapele evoluției sale. 

      

 
SURSA: http://www.fefs.ugal.ro/ 
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 FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ— ORADEA       .Ca parte a sistemului de învăţământ academic românesc, Departamentul de Educaţie 

Fizică, Sport şi Kinetoterapie de azi continuă tradiţia învăţământului superior orădean de 

educaţie fizică şi sport, fondat în anul 1964 în cadrul Institutului Pedagogic de 3 ani, devenit 

„Institutul de Învăţământ Superior‖ în anul 1977. Ca urmare a unui act administrativ impus de 

autorităţile statului de la acea vreme, facultatea de educaţie fizică şi sport este desfiinţată în 

anul 1983 împreună cu toate celelalte facultăţi de profil din ţară cu învăţământ de scurtă 

durată. Odata cu înfiinţarea Universităţii Tehnice Oradea prin HG nr.469 / 2 V 1990, se reia 

activitatea la profilul educaţie fizică şi sport, de această dată ca învăţământ universitar de 

lungă durată, funcţionând la început în cadrul Facultăţii de Litere şi Ştiinţe şi apoi în cadrul 

Facultăţii de Litere şi Ştiinţe Socio-Umane. Din anul 1999, prin Hotarâre de Guvern, 

activitatea profilului educaţie fizică şi sport se desfăşoară în cadrul Facultăţii de Educaţie 

Fizică şi Sport. În octombrie 2011, prin reorganizarea care a avut loc la nivelul universității, s

-a format Facultatea de Geografie, Turism și Sport în cadrul căreia se regăsește 

Departamentul de Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie care deservește programele de studii 

Educaţie fizică şi sportivă şi Kinetoterapie şi motricitate specială la nivelul ciclului de licenţă, 

respectiv programele Educaţie fizică şi antrenament sportiv şi Kinetoterapie în reeducare 

funcţională la nivelul ciclului de masterat.  Formarea universitară este rezultată din 

interacţiunea structurilor destinate iniţial formării profesorilor de educaţie fizică şi sport, 

antrenorilor în diferite discipline sportive precum şi specialiştilor în kinetoterapie. O mutaţie 

ştiinţifică, culturală şi fără îndoială socială a fost operată pentru a se realiza o veritabilă 

integrare universitară a tuturor acestor programe de formare. Principala misiune pe care 

dorim să o definim pentru specializările noastre în materie de formare, constă în „înarmarea‖ 

studenţilor cu cunoştinţe ştiinţifice (rezultate din parcursurile câmpurilor disciplinare) şi 

tehnice, orientate către obiective specifice: practica (activitatea) fizică şi sportivă incluzând 

aici şi modul de transmitere a acestor cunoştinţe, precum şi prevenirea şi tratarea unei game 

variate de afecţiuni prin intermediul exerciţiului fizic. Formarea ştiinţifică este aşadar, 

pluridisciplinară şi se referă la cele două câmpuri ale ştiinţelor umane şi sociale şi ale 

ştiinţelor vieţii. În plan tehnic ea vizează însuşirea de către studenţi a tehnicilor motrice şi a 

modalităţilor de transmitere a acestor tehnici. În ambele cazuri, cunoştinţele constau în a şti să 

practice şi a şti să amelioreze aceste practici, dar şi în a şti să le transmită. Perspectiva 

incluziunii profesionale este diversificată, în funcţie de comanda socială şi de cererea pieţii 

muncii absolvenţii putând opta pentru rute profesionale din domeniul învăţământului de toate 

gradele, al sistemului de sănătate, al sportului de masă şi de performanţă, al turismului ori 

loisir-ului. Misiunea Departamentului de Educaţie fizică, Sport şi Kinetoterapie este de a oferi 

absolvenţilor de liceu: • un învăţământ universitar de calitate pentru specializările Educaţie 

fizică, Sport şi Kinetoterapie şi cu definirea clară a competenţelor primite de absolvenţii 

diferitelor niveluri de pregătire (licenţă, masterat); • un cadru propice pentru instruire, 

formare şi perfecţionare în cercetarea ştiinţifică fundamentală, aplicativă şi didactică; • 

condiţiile necesare pentru transferul de cunoştinţe către societate şi în slujba 

societăţii;  • dezvoltarea cercetării ştiinţifice spre domeniile prioritare naţionale şi 

europene, prin atragerea studenţilor în proiectele de cercetare ale departamentului şi 

continuarea acestor proiecte cu absolvenţii integraţi în diverse instituţii.  

 

 

 SURSA:  http://www.fefsoradea.ro/ 

INSTITUȚII UNIVERSITARE                                  DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 

7 

http://www.fefsoradea.ro/


„GASsport” nr. 8   -  LICEUL TEHNOLOGIC ADMINISTRATIV ȘI DE SERVICII „VICTOR SLĂVESCU” PLOIEȘTI   -  PRAHOVA 

 

F 

O 

R 

M 

A 

R 

E 

 

P 

R 

O 

F 

E 

S 

I 

O 

N 

A 

L 

Ă 

ȘCOLI POSTLICEALE                                       CU PROFIL SPORTIV 

ȘCOALA DE ANTRENORI – IOAN KUNST GHERMĂNESCU 
CALITATE – RESPONSABILITATE - PERFORMANȚĂ 
 
Şcoala de Antrenori Ioan Kunst Ghermănescu este o instituţie de învățământ, care îşi 

propune să furnizeze servicii de formare profesională în parteneriat cu cea mai veche şi cea 
mai mare universitate de profil din România, loc de întâlnire al multor personalităţi 
marcante din cultura naţională şi internaţională, şi anume, cu Universitatea Naţională de 
Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti. Această universitate este membru fondator al 
asociaţiei care a înfiinţat şcoala de antrenori. 

Şcoala de antrenori Ioan Kunst Ghermănescu îşi propune derularea unor programe 
de formare iniţială şi de perfecţionare a resursei umane din domeniul sportului, programe 
care să respecte legislaţia națională în vigoare. 

Pentru realizarea misiunii sale, școala dispune de resursele necesare derulării unor 
programe de formare iniţială şi de perfecţionare, la standarde de calitate europene: resursă 
umană înalt calificată – cadre didactice universitare, formatori specializați pe ramuri de 
sport, precum şi spaţii de învăţământ – săli de curs, cabinete metodice, săli de sport, 
terenuri de sport, bibliotecă. 

Şcoala de antrenori Ioan Kunst Ghermănescu doreşte să continue tradiţia în formarea 
specialiştilor din domeniul sportului pe care UNEFS Bucureşti a susţinut-o decenii la rând. 
Ca urmare a demersurilor întreprinse de Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport 
prin adresa nr. 33431 din 12.03.1991, Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei, conform 
ordinului cu nr. 33232 din 8 mai 1991, aprobă prin Direcţia generală a învăţământului 
superior, organizarea la ANEFS, începând cu anul universitar 1991-1992, învăţământul 
superior de scurtă durată – Colegiul Universitar. Modificările legislative din perioada 2006 
– 2012 în domeniul educaţiei au impus reconsiderarea manierei de formare a antrenorilor, 
programele universitare de scurtă durată ne mai fiind în vigoare conform procesului 
Bologna. Înfiinţarea Şcolii de Antrenori „Ioan Kunst Ghermănescu‖ reprezintă un act de 
readucere în dimensiunile de exigenţă şi calitate a procesului de formare a antrenorilor, din 
diferite ramuri de sport. Parteneriatul educaţional cu Universitatea Naţională de Educaţie 
Fizică şi Sport din Bucureşti, instituţie de nivel A, cu grad ridicat de încredere acordat de 
ARACIS în 2009, asigură premisele desfăşurării unui proces de învăţământ care să 
satisfacă standardele de calitate. Aflată la începutul unui proces de afirmare în contextul 
educaţional actual, şcolii îi va fi asigurat un management performant, capabil să asigure 
îndeplinirea misiunii şi obiectivelor asumate. 

Viziunea şcolii 
Calitate în formarea antrenorilor – prima condiție pentru performanța sportivă! 
O unitate şcolară care să asigure un proces de învățământ de calitate, în acord cu 

exigențele de formare a antrenorilor, pe plan european și internațional, capabilă să asigure 
nivelul de competență solicitat antrenorilor pentru conducerea unui proces de antrenament 
de calitate și pentru valorificarea întregului potențial performanțial al sportivilor, în context 
competițional. 

 
 
 
 
SURSA:  http://ikg.ro/ 
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ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ 
„CAROL DAVILA ” BUCUREȘTI 

 
Școala Postliceală Sanitară "Carol Davila" este cea mai mare instituție de 
învățământ preuniversitar sanitar particular din România, care pregăteşte de 26 
de ani asistenţi medicali în diferite calificări şi se numeşte - CAROL DAVILA - 
în memoria fondatorului şcolii de medicină din România. 
Este o instituţie non profit, care activează prin autofinanţare. 
Fondată în 1990 şi condusă până în anul 2008 de  către Dr. Mioara Mincu, școala 
își continuă acum activitatea sub patronajul Fundației Umaniste Dr. Mioara 
Mincu.  
În anul 1999 școala a devenit membră a Modulului European de Nursing, iar în 
anul 2004 a organizat conferința anuală a Modulului la București.  
Şcoala este acreditata ARACIP pentru toate cele trei calificări:  
-     Asistent Medical Generalist  
 -     Asistent Medical de Farmacie  
-     Asistent Medical de Balneofiziokinetoterapie și Recuperare  
Certificatul de absolvire este eligibil international!  
„Unii oameni sunt prea obosiţi ca să vă dăruiască un ZÂMBET. Dăruiţi-le voi 
unul, pentru că nimeni nu are mai mare nevoie de un zâmbet decât acela care nu
-l mai poate dărui.” 

Dr. Mioara Mincu , Fondatoarea Şcoli 

Cine poate deveni asistent medical  

de balneofiziokinetoterapie și recuperare? 

Persoanele care doresc să devină asistenți, trebuie să aibă calități: 
- senzorio-motorii: acuitate polisenzorială normală, înfățișare agreabilă, 
posibilități de deplasare și utilizare normală a brațelor,  
- de limbaj: comunicare verbală normală, exprimare clară, inteligibilă și 
expresivă,  
- intelectuale: flexibilitate mintală, gândire critică și reflexivă, capacitate de 
concentrare a atenției, memorie bună, 
- motivațional-afective: rezistență la efort și stres, echilibru emoțional, grad 
crescut de empatie, promptitudine,  
 social-morale: simțul dreptății, discreție, onestitate, 

altruism și simțul datoriei. 
 
 
SURSA:  http://www.scoalacdavila.ro/scoala-sanitara-postliceala-
carola-davila/scoala-sanitara-postliceala-carola-davila-calificari/ 
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ATLETISMUL ÎN ROMÂNIA 

Datorită studenților români care studiau în Germania, Franța și Austria, atletismul pătrunde în 

România ca sport la sfârșitul secolului XIX. Se organizează concursuri pentru elevi și adulți, se 

înființează societăți („Societatea română de alergări pe jos‖), apar cărți („Atletismul‖ - 1875, 

„Exerciții atletice‖ -1879).  

În 1912 este fondată Federația Română de Atletism (F.R.A.), cea care coordonează secțiile de 

atletism ale Cluburilor și Asociațiilor sportive din România. Primele Campionate Naționale ale 

României se organizează în anul 1914, la 16 probe, numai pentru bărbați. Abia în 1922 se 

organizează primele concursuri cu participare feminină. Din anul 1952 atleții români participă 

regulat la toate marile competiții mondiale la probele de sărituri: săritura în lungime, săritura în 

înălțime, săritura cu prăjina, triplu salt; de alergări: alergare liberă sau cu obstacole (garduri) pe 

diferite distanțe; ștafetă; de aruncări: aruncarea ciocanului; aruncarea discului; aruncarea greutății; 

aruncarea suliței; maratonul. 

SĂRITURA CU PRĂJINA: este o săritură complexă și dificilă în care atletul are de mânuit un 

sprijin mobil și elastic (prăjina- din fibră de sticlă, de dimensiuni diferite, stabilite în funcție de 

greutatea și înălțimea sportivului), iar înălțimea de trecut este considerabilă. Ca tehnică de 

abordare, se poate împărți, în mod convențional, în patru părți: elan (accelerarea, menținerea și 

înfigerea prăjinii în cutie); bătaia ( faza de amortizare și propulsare activă; partea de sprijin a 

săriturii (din momentul desprinderii de la sol până în momentul desprinderii de prăjină: pendulare 

și acțiune de forță) și partea fără sprijin a săriturii (trecerea peste stachetă și aterizare). 

Înainte de a sări, atletul sprijină prăjina într-o cutie cufundată la sfârșitul pistei de decolare. 

Prăjina se îndoaie și apoi se îndreaptă, în timp ce săritorul încearcă să treacă peste bară cu 

picioarele înainte, eliberând prăjina. Particularitatea probei se referă la locul special amenajat 

pentru desfășurarea ei: existența unei cutii de sprijin aflată între pistă și zona de 

aterizare (salteaua) care este de cel puțin 5x5m, din bucăți de buret, lipite în formă 

de șah și câteva foi late pentru netezirea suprafeței, acoperită cu o prelată, iar 

înălțimea de cel puțin 1m.  

Până în prezent numai 17 sportivi au reușit să treacă peste ștacheta ridicată la 6 

metri.  

Record mondial nedoborât din 1985:  sală: 6.14m și aer liber: 6.15m. Serhii Bubka, 

Uniunea Sovietică.  

REGULAMENT: Toţi concurenții primesc câte două numere de concurs care 
trebuie aplicate pe faţa şi spatele tricoului. Concurenţii la probele de săritura în 
înălţime şi săritura cu prăjina vor face excepţie de la această regulă şi pot purta un 
singur număr, fie pe faţă, fie pe spate. Concurenții trebuie să consulte din timp pro-

gramul disponibil pe site și afișat la avizier înaintea competiției pentru a identifica seria în care au 
fost repartizați precum și ora de prezentare la apel și ora de concurs. 

Pentru probele de sărituri pe verticală (înălțime, prăjină): 

 în cazul în care doi concurenți se clasează la egalitate perfectă pe locul 
1 nu se va organiza baraj ci ambii vor primi titlul de campion. Barajul nu se 
organizează nici pentru departajarea altor poziții în clasament. 

în cazul în care un concurent rămâne în concurs singur în categoria sa de 
vârstă, acesta poate stabili după cum dorește înălțimile la care va efectua 
săriturile (similar cazului în care rămâne singur în concurs).. 
 
 
SURSA:  L.S.HOMENKOV-ATLETISM,  
ED. SPORT-TURISM, 1977 

http://www.fracav.ro/regulament/ 
http://ro.wikipedia.org/wiki/Atletism 

http://www.fracav.ro/regulament/
http://ro.wikipedia.org/wiki/Atletism


„GASsport” nr. 8  -  LICEUL TEHNOLOGIC ADMINISTRATIV ȘI DE SERVICII „VICTOR SLĂVESCU” PLOIEȘTI    -  PRAHOVA                                                                                                               

 
PROBE ATLETICE 

COMPETIȚIONALE                           

P 

R 

O 

B 

E 

 

Ș 

I 

 

R 

E 

G 

U 

L 

A 

M 

E 

N 

T 

11 

 
TRIPLUSALT: este o săritură derivată din săritura în lungime, compusă din pas 
saltat, un pas sărit și o săritură în lungime cu scopul de a realiza de la locul de bătaie 
până la aterizare, o săritură cât mai lungă pe o traiectorie orizontală în zbor.  Tehnica 
acestei probe este mai dificilă, din cauza solicitărilor fizice deosebite. 
Sectorul de triplusalt este standardizat conform regulamentului și conține: pista de 
elan, pragul de bătaie și zona de aterizare.  
Pista de elan are lungimea de minim 40m și maxim 45 m, cu lățime de 1,22m. 
Pragul de bătaie se află la nivelul pistei de elan și al zonei de aterizare, plasat la min-
im 11m, de marginea proximă a gropii de nisip și minim 21m până la marginea distală 
a zonei cu nisip. Pragul de bataie are aceleasi dimensiuni ca cel de la săritura în 
lungime, respectiv: este produs din lemn, vopsit alb, cu lungime de 1,21-1,22m si 
lățime de 20cm. Atașat de acesta este planșa de plastilină, care se ridică sub un unghi 
de 30°, față de pragul propriu zis, are 1,21-1,22m lungime și 10cm latime. Spatiul de 
aterizare il formeaza zona cu nisip care este aceleasi ca de la saritura in lungime, cu 
lățime minima 2,75m și maxim 3,00m 
 Structura obligatorie la triplusalt este: pas saltat, pas sarit, saritura în lungime. 
Atingerea pistei cu piciorul pendulant (de avântare), între prag și marginea proximă a 
zonei de aterizare, nu este considerată greșeala care să considere săritura nereușită. 
Ordinea de intrare în concurs este trasă la sorți. Când sunt mai mult de 8 concurenți, 
fiecare are dreptul la 3 sărituri și apoi primii 8 au dreptul la înca 3 sărituri. Dacă sunt 8 
sau mai puțin de 8 concurenti, fiecare are dreptul la câte 6 sarituri. 
Săritura se măsoară de la cea mai apropiată urmă lăsată  în zona de aterizare, perpen-
dicular până la linia de bătaie a pragului.  
 
RECORD MONDIAL: 
 
M: 18.29m, Jonathan Edwards, Ragatul Unit, 
(Gothenburg, Suedia-1995) 
F: 15.50 m, Inessa Kravets, Ucraina, (Göteborg, 

Suedia-1995) 

 
RECORD OLIMPIC: 
 
M:18.09m, Kenny Harrison, 

SUA, ( Atlanta, SUA-1996) 

F: 15.39m, Françoise Mbango 

Etone, Camerun, (Beijing, Chi-

na-2008)  

SURSA:  
L.S.HOMENKOV-ATLETISM,  ED. SPORT-TURISM, 1977 
http://www.fracav.ro/regulament/http://www.scrigroup.com/sanatate/
sport/TRIPLUSALT-Tehnica-la-triplusa55589.php 

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Jonathan_Edwards_%28athlete%29&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Gothenburg
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Inessa_Kravets&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ucraina
https://ro.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6teborg
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Kenny_Harrison&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Fran%C3%A7oise_Mbango_Etone&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Fran%C3%A7oise_Mbango_Etone&action=edit&redlink=1
http://www.fracav.ro/regulament/
http://www.scrigroup.com/sanatate/sport/TRIPLUSALT-Tehnica-la-triplusa55589.php
http://www.scrigroup.com/sanatate/sport/TRIPLUSALT-Tehnica-la-triplusa55589.php
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MANEA ANDRADA  

CLASA A XI-A F 

Când pasiunea este mai presus de orice pentru o elevă din Ploiești  

Scris de Daiana Miclea  

 
Andrada Manea este o tânără sportivă din Ploiești cu care orașul 

are toate motivele să se mândrească. Este pasionată de handbal de 

mică și a transformat pasiunea în activitatea ei numărul unu. 

Andrada este unul dintre cei 150 de olimpici ai Ploieștiului care au 

fost premiați pe scena Teatrului „Toma Caragiu‖ în data de 1 

iunie. Este elevă în clasa a XI-a la Liceul Tehnologic 

Administrativ și de Servicii "Victor Slăvescu", unde face parte din 

echipa de handbal școlii. 

Consideră că nu este suficient să ai talent, cel mai important lucru 

este să îți placă să fii pe teren și să muncești mult. Când este pe 

teren se simte de parcă ar fi acasă, nu contează în ce colț al tării 

joacă. Pune mult suflet în ceea ce face și speră să ajungă mai sus 

de locul 8, poziție pe care se clasează în momentul de față. Foarte 

importantă pentru ea este și echipa. Susține că fără sprijinul 

coechipierelor sale nu are putea face mare lucru. Sunt o mare 

familie atât pe teren cât și în viața de zi cu zi. Ca în orice echipă 

mai sunt și neînțelegeri, dar fetele reușesc de fiecare dată să treacă 

peste ele și să facă performanță, purtând peste tot în țară, cu 

mândrie, numele Ploieștiului. Andrada face handbal încă din 

școala generală și nu are de gând să se oprească prea curând, deși 

de multe ori antrenamentele i-au pus bețe în roate când venea 

vorba de învățat. Timp pentru ea are mai puțin decât alți 

adolescenți de vârsta ei, dar nu regretă nicio 

clipă drumul pe care a ales să meargă. 

 
 
 

 

 

 

H 

 

A 

 

N 

 

D 

 

B 

 

A 

 

L 

12 

SURSA:  
http://www.observatorulph.ro/exclusiv/66841-cand-
pasiunea-este-mai-presus-de-orice-pentru-o-eleva-din-
ploiesti 

CAMPIONII  NOȘTRII 

http://www.observatorulph.ro/exclusiv/66841-cand-pasiunea-este-mai-presus-de-orice-pentru-o-eleva-din-ploiesti
http://www.observatorulph.ro/exclusiv/66841-cand-pasiunea-este-mai-presus-de-orice-pentru-o-eleva-din-ploiesti
http://www.observatorulph.ro/exclusiv/66841-cand-pasiunea-este-mai-presus-de-orice-pentru-o-eleva-din-ploiesti
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MIHAI PÎSLARU,  

CLASA A IX-A C Mihai a devenit „al nostru‖, în semestrul al II-lea. Are un bogat 

palmares sportiv, face parte din grupul sportivilor antrenați de  

familia Andrei, antrenori atletism la CCȘ Ploiești și care l-au 

descoperit în urmă cu un an.  Dintre multele rezultate foarte bune, amintim ultimele realizări: 

În Serbia, la Krusevac, la sfârșitul lunii iunie 2016, a avut loc Campionatul 

Balcanic de Atletism pentru juniori 2, care a ajuns la ediţia a XIV-a.  În lotul 

naţional al României au făcut parte şi doi atleţi legitimaţi la CSŞ CSM Ploieşti: 

Mihai Pîslaru (foto dreapta) şi Andrei Năstăsache (foto stânga), iar în stafful tehnic 

al reprezentativei s-a regăsit şi antrenoarea de la respectiva grupare ploieşteană, 

profesoara Maria Andrei. Atletul ploieştean Mihai Pîslaru a evoluat în cadrul 

probei de 400 m, la care deţine, în prezent, a doua performanţă europeană a 

sezonului (47,23 secunde) şi a noua la nivel mondial, la categoria sa de vârstă. De 

asemenea, elevul profesoarei Maria Andrei a mai concurat şi la proba de ştafetă 

4x100 m, alături de colegul său de club, Andrei Năstăsache, pregătit de profesorul 

Florin Andrei. La proba de 400 metri, Mihai Pîslaru a reuşit o nouă 

performanţă foarte bună, trecând linia de sosire cu timpul de 47,94 

secunde, intrând în posesia medaliei de argint. Medalia de aur i-a revenit 

atletului turc Korkmaz Mahsum, cu 47,66 secunde, podiumul fiind completat de 

grecul Georgios Lampropoulos, cu 49,17 secunde.  
Astfel, tânărul atlet ploieştean nu dă semne de oboseală, în ciuda programului său 

aglomerat, continuând să coboare sub 48 de secunde la această probă. 

Cei doi reprezentanţi ploieşteni de la campionat, Mihai Pîslaru şi Andrei 

Năstăsache, au contribuit la medaliile de bronz adjudecate de echipa României în 

proba de ştafetă 4x100 metri, la care au participat alături de Sorin Ionescu şi 

Alexandru Iconaru. Echipa tricoloră a trecut linia de sosire cu timpul de 42,78 

secunde, fiind devansată de Turcia (41,74 secunde), 

respectiv Serbia (42,19 secunde). În clasamentul pe puncte la masculin, România s-a 

situat pe locul al patrulea, cu 64 de puncte, în vreme 

ce pe medalii a ocupat poziţia a cincilea, cu o medalie 

de aur, trei de argint şi patru de bronz. 

Pentru atleţii ploieşteni care au participat la 

competiţia balcanică urmează o nouă provocare, 

făcând parte din reprezentativa României care, 

săptămâna viitoare (iulie 2016), va lua parte la 

Campionatul European de juniori 2, programat la 

Tbilisi, în Georgia. Astfel, Mihai Pîslaru şi Andrei 

Năstăsache, alături de profesoara Maria Andrei, care 

va fi prezentă în stafful tehnic şi la Europene, se vor 

afla într-un stagiu de pregătire organizat la Poiana 

Braşov până la momentul plecării în Georgia. 
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CAMPIONII  NOȘTRII Modele de urmat 

SURSA: http://www.ziarulprahova.ro/stiri/sport/240585/atletii-mihai-pislaru-si-andrei-nastasache-
medaliati-la-balcaniada-juniorilor-2 

http://www.ziarulprahova.ro/stiri/sport/240585/atletii-mihai-pislaru-si-andrei-nastasache-medaliati-la-balcaniada-juniorilor-2
http://www.ziarulprahova.ro/stiri/sport/240585/atletii-mihai-pislaru-si-andrei-nastasache-medaliati-la-balcaniada-juniorilor-2


„GASsport” nr. 8   -  LICEUL TEHNOLOGIC ADMINISTRATIV ȘI DE SERVICII „VICTOR SLĂVESCU” PLOIEȘTI   -  PRAHOVA 

 
C

O
M

P
E
T
I
Ț
I
I
 
 
 

PALMARESUL  CATEDREI 
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HANDBAL FETE 

ETAPA ZONALĂ   

LOCUL   I  -   26.03.2016 

 
 

 

SALA DE SPORT ”OCTAVIAN BELU”-

CN”AL.I.CUZA” PLOIEȘTI 

 
 

ETAPA JUDEȚEANĂ   

LOCUL  I    -  14.03.2016 

 

 

SALA DE SPORT ”OCTAVIAN BELU”-

CN”AL.I.CUZA” PLOIEȘTI 

 
 

COMPONENȚA ECHIPEI 

PETRACHE GABRIELA XIIE căpitan 

(accidentată) 

MANEA ANDRADA  XIF – Căpitan 

NIȚĂ MARA  XI F 

FILIP ANA XC 

MILITARU ANA MARIA XD 

ZECHERU BIANCA IXE 

ENE NICOLETA XIA – portar 

STANCIU ALESSANDRA IXC 

ALDEA MARIA XB 

ILIE ROXI IXG 

 

FOTBAL FETE 

 ETAPA JUDEȚEANĂ 

LOCUL II   - 03.03.2016 

SALA SPORT BUȘTENI 

 

COMPONENȚA ECHIPEI 

NEAGU CRISTINA        XIB - căpitan 

ENE  NICOLETA           XIA 

RADU IULIANA             XIF 

STOICA ȘTEFANIA      XG 

IONIȚĂ SARA                XG 

ALDEA MARIA              XB - portar 

PĂUN  DELIA                IX F 

STAN MARIA                IXF 

ȘTEFAN FLORENTINA  IXD 

 CIRSTEA  ANDREEA     IXF 

 
 

FOTBALBĂIEȚI 

MENȚIUNE—04.03.2016 

 

COMPONENȚA ECHIPEI 

CÎRLAN DENIS  XIE 

RĂILEANU MĂDĂLIN XIIF 

GHEORGHE ALIN  XIIB 

COCOȘ FLORIN  XIIG 

BURLACU CĂTĂLIN  XF 

COSTACHE IUSTIN  XIIB 

DUMITRU FLORIAN    XIIB 

TĂNASE ANDREI XIF 

 

DE EDUCAȚIE FIZICĂ 
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HANDBAL  
BĂIEȚI 

 

ETAPA MUNICIPIU—  26.03.2016 
SALA DE SPORT ”LEONARD DOROFTEI”  PLOIEȘTI  COMPONENȚA ECHIPEI TĂNASE ANDREI a  XI- F – căpitan VASILIU ANDREI   XI A DUDUIANU CĂTĂLIN   XI  A ROHAT MARIAN   XI  B PĂTRAȘCU IULIAN   XI   G ILIE COSTIN    X-   A CONSTANTINESCU MIHAI  X-A GHIȚĂ IONUȚ   X   A MAXIM IONUȚ  X   B DUMITRACHE GEORGE    IX C VOICU GEORGE   IX   C AL REJAMI ANDREI   IX-  D  BASCHET FETE 

ETAPA MUNICIPIU-   10.12.2015 
SALA DE SPORT  COLEGIUL  NAȚIONAL  ”I.L.CARAGIALE”  PLOIEȘTI  COMPONENȚA ECHIPEI RADU ALEXANDRA a XI-A B MANEA ANDRADA A XI-A F ALEXE MIRELA A XI-A B STANCIU ALESSANDRA A IX-A C IONIȚĂ SARA A X-A G PETRESCU ANDREEA A XI-A D MUNTEANU ALEXANDRA A XI-A B BODOR MIHAELA A XI-A B TENIS DE MASĂ ETAPA JUDEȚEANĂ LOCUL IV—18.04.2016 POPA MIHAI XI A 

BASCHET MIXT CUPA METIGLA—APRILIE 2016 STANCIU ALESSANDRA IXC SOARE ȘTEFAN XA CONSTANTINESCU MIHAI XA ZAROSCHI MARIAN XA SPĂTARU SEBASTIAN XH HORAȚIU IXD  SKANDENBERG 2016 

CONCURS REGIONAL 
 

PÎRVAN FILIP  XII B PÎRVAN IOSIF XG PĂUN GEORGIAN XE ZĂVOIU ȘTEFAN XC IONIȚĂ SARA XG EFTIMIE ANDREI IXA NICOLAE ȘTEFAN IXE ILIE MARIUS XE 
ALDEA 

GEORGIAN XC 
 

Prof. Vintilescu 
Mihaela 

Prof. Nicolae 
Marian 
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DE EDUCAȚIE FIZICĂ 
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DRUMEȚIE și TURISM ...pe jos sau cumașina... 

Un nou drum montan inaugurat î n Roma nia. 
Unul dintre cele mai importante drumuri turistice din munt ii 
Moldovei, care face lega tura dintre Valea Bistrit ei, de la Chiril s i 
Valea Moldovei, la Pojora ta, a fost deschis î n urma  cu ca teva zile. 
Drumul care stra bate Masivul Rara u va fi denumit Transrarău - 
Drumul Comorilor. Î n ultima etapa  a fost refa cuta  o port iune de 
aproximativ 10 kilometri, drumul care face lega tura dintre satul 
Chiril s i cabana Rara u. Pe acest drum se putea merge doar cu 
mas ina de teren s i nu a mai fost î ngrijit din anii `80.  
„Este un drum pe care noi vrem sa  î l denumim generic 
Transrara u – Drumul Comorilor, fiind legat de zona de munte, 
Pietrele Doamnei, de comorile care sunt şi î n plan natural, ava nd 
î n vedere ca  aici sunt foarte multe resurse naturale, dar şi de oa-
menii din aceste locuri”, a declarat pres edintele Consiliului 
Judet ean Suceava, Ca ta lin Nichifor.  
Pe aceasta  port iune, de la Chiril pa na  la cabana , se va circula cu 
maxim 30 km/h s i nu vor avea voie mas inile mari. 
Munt ii Rara u sunt printre cei mai pitores ti din zona Moldovei.  
Unul dintre principalele puncte de atract ie sunt Pietrele 
Doamnei. „Î n alte locuri pot fi munt i mult mai mari sau fluvii mai 
puternice, marea sau oceanul, aici Rara ul reprezinta  dimensiunea 
fundamentala  a lumii, latura  cosmica  a viet ii s i a istoriei”, nota 
scriitorul Geo Bogza î n una dintre ca rt ile sale.  
Una dintre legende spune ca  î n 1541, domnitorul Petru Rares  s i-
ar fi ga sit un loc î n munt ii Rara u pentru a-s i ada posti familia s i o 
parte de avere de hoardele de ta tari. Urma rit i de cotropitori, 
doamna Elena, sot ia lui Petru Rares  s i fiul acestora s-ar fi refugiat 
î ntr-o pes tera  sa  se roage, iar sta nci urias e s-ar fi desprins s i ar fi 
ca zut peste locul î n care se afla averea, î ngropa ndu-i s i pe hot i.  

Accesâ nd galeria, avet i o serie de 
imagini cu peisajele pitores ti care 
pot fi descoperite merga nd pe 
Transrara u. Daca  v-a pla cut acest 
articol, ala turaţi-va , cu un simplu 
Like, comunita ţii noastre de cititori 
de pe pagina de Facebook. 
 

SURSA: https://ro.stiri.yâhoo.com/photos/un-nou-drum-montân-inâugurât-%C3%AEn-
rom%C3%A2niâ-1410861155-slideshow/  16 

https://www.facebook.com/pages/Yahoo-News-Rom%C3%A2nia/232516710144758
https://ro.stiri.yahoo.com/photos/un-nou-drum-montan-inaugurat-%C3%AEn-rom%C3%A2nia-1410861155-slideshow/
https://ro.stiri.yahoo.com/photos/un-nou-drum-montan-inaugurat-%C3%AEn-rom%C3%A2nia-1410861155-slideshow/
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CUM POŢI SĂ DEVII 
MUSHER  

Pentru că sezonul rece şi-a revendicat drepturile 
şi s-a instalat şi la noi în ţară, vă prezint o pasi-
une care, uşor uşor a luat aspectul unei meserii. 
Este vorba de „mushing”. Acest termen se 
referă, de fapt, la sportul în sine văzut şi ca 
metodă de transport cu ajutorul câinilor, care 
include atelaje. Mushing-ul este raportat la 
cursele de atelaje, skijoring şi pulka, „weight 
pulling”, etc. Etimologic, termenul „mushing” 
îşi are originea în cuvântul francez 
„marche” („mers”). Mushing-ul poate fi o ac-
tivitate utilitară, recreativă sau competitivă. Ca 
disciplină sportivă, este practicat la nivel mond-
ial, dar cu precădere în America de Nord şi în 
nordul Europei. Competiţii sportive care miz-
ează pe prezenţa şi pe competenţele musherilor 
sunt organizate anual de către Federaţia Inter-
naţională a Sporturilor cu Atelaje (IFSS) şi de 
Asociaţia Internaţională a Curselor de Atelaje 
Canine (ISDRA). 
Deşi mushing-ul este văzut, în primul rând, ca 
un sport strâns legat mai ales de cursele de 
sănii, datorită unor pasionaţi ai sporturilor de 
iarnă, a căpătat şi o tentă distractivă, fiind văzut 
ca o formă de relaxare în aer liber alături de 
prieteni (câini şi oameni) şi familie. De ase-
menea, să nu-i uităm pe cei care au dezvoltat 
mushing-ul utilitar, folosit mai ales pentru 
transportarea lemnului, uneori pentru livrarea 
scrisorilor în zone îndepărtate. În unele locuri, 
câinii au fost înlocuiţi cu snowmobile dar există 
şi zone inaccesibile pe unde tot săniile cu câini 
reuşesc să treacă de aproape orice obstacol. 

…... IUBITORII DE ANIMALE 
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DRAGOSTEA  
PENTRU CÂINI  

POATE STA LA BAZA  
CARIEREI TALE!  

 
 

SITE: 
http://www.ringstarclub.ro/articole/56-dragostea-pentru-caini-
poate-sta-la-baza-carierei-talecum-poi-s-devii-musher.html 

EŞTI PREGĂTIT SĂ DEVII MUSHER? 
 
Pe de o parte, mushing-ul este provocator şi destul de 
palpitant, dar a începe să coordonezi o echipă de câini 
este un angajament destul de mare. Trebuie să fi sigur 
că asta îţi doreşti să faci, că eşti capabil, şi că nu te vei 
da în lături în a cere, la nevoie, ajutor celor cu experi-
enţă mai mare decât a ta. Trebuie să ai timp, energie şi 
resurse financiare pentru a deveni musher. Şi mai 
trebuie să respecţi regulamentele competiţiilor la care 
vei participa. Unii sunt prinşi în mreaja mushing-ului 
încă de la primele curse de sănii la care participă şi se 
gândesc că ar face orice sacrificiu pentru a avea pro-
pria echipă. Gândeşte-te bine şi analizează situaţia 
pentru a-ţi stabili priorităţile. Găseşte-ţi un mentor sau 
încearcă să stai o perioadă pe lângă un musher cu ex-
perienţă ajuntându-l din postura de handler. Dacă ai 
peste un an de expetienţă în lucrul cu câinii ai putea să 
antrenezi o echipă aparţinând unei canise dezvoltate. 
Studiază-ţi cu atenţie propriul stil de viaţă (dar şi pe 
cel al familiei tale) pentru a stabili dacă eşti compatibil 
cu cursele de câini. Dacă simţi că această activitate ţi 
se potriveşte ca o mănuşă, nu mai sta pe gânduri şi 
îndeplineşte-ţi visul! Sigur te vei întreba de câţi câini 
ai nevoie? Cel mai bine este să porneşti cu o echipă 
restrânsă. Trebuie să ai timp nu doar să antrenezi 
câinii, ci şi să-i hrăneşti, să îi perii suficient de des, să 
îi speli, să ăi socializezi, dacă este cazul să reiei 
dresajul sau să rezolvi anumite probleme de comporta-
ment, să îi duci la veterinar pentru deparazitări şi vac-
cinări. Dacă eşti familist/familistă, copiii, soţia sau 
soţul te vor susţine moral şi te vor ajuta? 

CE CÂINI PREFERĂ MUSHERII ? 
 
Mushingul implică exemplare canine robuste 
pentru expediţiile lungi (Malamutul de Alaska), 
pentru curse de sprint fiind preferaţi Husky de 
Alaska şi Husky Siberieni. Şi alte rase nordice 
precum Samoyede-ul şi Northern Inuit, sau metişi 
ai raselor nordice sunt folosite cu succes în cursele 
de sănii. 
 
Doi musheri cu experienţă de peste 30 de ani în cursele 
de sănii, Miki şi Julie Collins, mărturisesc că, pentru a 
deveni un bun musher trebuie, în primul rând, să ţii 
cont de aceste două reguli de bază: 
1) Un musher neexperimentat ar trebui să pornească la 
drum în acest sport alături de o echipă canină cu expe-
rienţă, de la care poate învăţa „cum stă treaba”, în mod 
practic! 
2) Viitorul musher trebuie să-ţi găsească un mentor sau 
cel puţin o carte suficient de complexă pentru a-i 
răspunde la toate întrebările. Este greu şi chiar frus-
trant să încerci să reinventezi roata! De ce să nu 
apelezi şi să înveţi de la oamenii cu experi-
enţă?  
 
Autor: Mihaela Istrate  

DEZVOLTĂ-ȚI ABILITĂȚILE !  

DEVII M
AI PUTERNIC! 

http://www.ringstarclub.ro/articole/56-dragostea-pentru-caini-poate-sta-la-baza-carierei-talecum-poi-s-devii-musher.html
http://www.ringstarclub.ro/articole/56-dragostea-pentru-caini-poate-sta-la-baza-carierei-talecum-poi-s-devii-musher.html
http://www.ringstarclub.ro
http://www.ringstarclub.ro/articole/56-dragostea-pentru-caini-poate-sta-la-baza-carierei-talecum-poi-s-devii-musher.html
http://www.ringstarclub.ro/articole/56-dragostea-pentru-caini-poate-sta-la-baza-carierei-talecum-poi-s-devii-musher.html
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Alcoolul şi tutunul 
principalii duşmani ai sănătăţii 

 
Alcoolurile tari şi tutunul, consumate în mod constant şi 
în cantităţi mari, afectează întreg organismul, provocând 
tulburări morfofuncţionale neuroendocrine, cardiovascu-
lare, renale, musculare şi în special hepatice. Se produc 
tulburări complexe, cu scăderea capacităţii fizice şi in-
telectuale şi scăderea duratei de viaţă. Semnele clinice 
sunt la început moderate ca: oboseală, ameţeli, cefalee, 
insomnii, tulburări de echilibru, de memorie, dureri la 
mers forţat. Treptat, fenomenele se agravează cu riscul 
apariţiei anginei pectorale şi a infarctului de miocard, 
ramolismentul, hemoragia cerebrală, arteriopatia perifer-
ică a membrelor inferioare, până la cangrenă. 
La femei, abuzul de alcool duce la deteriorarea pielii, 
prin vasodilataţie cutanată, până la îmbătrânirea prema-
tură a tenului, ce devine ofilit, ridat, zbârcit. Alcoolurile 
tari dăunează asupra sistemului nervos, distrug trupul, 
memoria şi creierul. Nu poate fi neglijat faptul că alcoo-
lul bagă în ospiciu circa 40% dintre nebuni, iar în închi-
sori 30-40 % dintre criminalii şi delicvenţii juvenili. Tu-
tunul, prin substanţele toxice pe care le conţine, produce 
o uzură prematură şi îmbătrânire precoce, fumatul fiind 
considerat una dintre cele mai periculoase toxicomanii 
prin caracterul său de masă. Dacă fumatul începe din 
perioada de creştere, produce o scădere în dezvoltarea 
corpului. 
De asemenea, se exclud băuturile răcoritoare sintetice, cu 
mult zahăr şi aditivi sintetici, (E-uri) şi înlocuirea lor cu 
sucuri naturale, preparate în casă, eventual fără zahăr. Cu 
mare efect se recomandă ca dimineaţa şi seara să se con-
sume o limonadă cu multă lămâie şi cu 1-2 linguriţe de 
miere. 
Se va renunţa treptat la cafea, pentru a fi înlocuită cu ceai 
verde sau alte băuturi naturiste energizante. 
Respectarea acestor diete ar asigura o întinerire cu 10-15 
ani, mărind potenţialul energetic, vitalitatea, păstrarea 
memoriei şi rezistenţa la boli. Sunt concludente statis-
ticile care arată că restricţiile calorice şi controlul diurn 
al alimentaţiei la japonezi reduc substanţial mortalitatea 
în comparaţie cu SUA şi anume de 16 ori la bolile cardi-
ovasculare, de cinci ori la cancerele mamare şi de trei ori 
la cancerele de colon. 
 

 

Supraalimentaţia  
oboseşte inima 

Peste aceste plafoane, cantitatea de 

alimente se măreşte numai în situ-
aţia unei activităţi fizice mai in-
tense. Este foarte dăunătoare hrana 

consumată în exces, peste po-
tenţialul de prelucrare a aparatului 

digestiv, care devine supraîncărcat 

şi suprasolicitat. La persoanele 

gurmande se deschide uşor calea 
spre îngroşarea vaselor sanguine, cu 

flebite, tromboze şi ateroscleroză, 

ca factori principali ai îmbătrânirii 

precoce, creşterea colesterolului 

depus în interiorul arterelor, for-
marea de cheaguri de sânge, irigarea 

defectuoasă a creierului şi o supra-
solicitare a inimii, aflată într-o con-
tinuă oboseală. 
Pledoaria pentru cumpătare la mâ-
ncare şi băutură a fost lansată încă 
din Antichitate. Pitagora menţiona 

că: „în cumpătare stă forţa spir-

itului“. Ulterior, orientalii, în spe-
cial tibetanii, au pledat pentru o re-
ducere a cantităţii de hrană, punând 

mare preţ pe felul cum se face mas-
ticaţia şi, mai ales, pe ritualul mesei, 

în linişte şi respect. De altfel, 

popoarele care, prin tradiţie, exclud 

excesele alimentare (ex. japonezii) 

au o rată mult scăzută a îm-
bolnăvirilor de cancer. 

Adoptarea unui 
regim alimentar 
sănătos asigură o 
hrană completă 

pentru menţiner-
ea energiei or-

ganismului, fără 
să ducă la 

anemierea tru-
pului şi a minţii  

SURSA:   
http://ziarullumina.ro/sanatate/alimentatia-corecta-

primul-pas-catre-o-viata-lunga-si-sanatoasa 
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http://ziarullumina.ro/sanatate/alimentatia-corecta-primul-pas-catre-o-viata-lunga-si-sanatoasa
http://ziarullumina.ro/sanatate/alimentatia-corecta-primul-pas-catre-o-viata-lunga-si-sanatoasa
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Regimul alimentar  
SECRETUL 

Unui organism  
tânăr şi viguros!!! 
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10 SFATURI PENTRU PREVENIREA BOLILOR DE INIMA 
 
Bolile cardiovasculare reprezintă cea mai comună problemă a lumii moderne care ne 
împiedică să îmbătrânim sănătos și să avem o viață lungă. Cei mai periculoși factori 
de risc, care duc la apariția acestor boli, sunt fumatul, hipertensiunea arterială și co-
lesterolul ridicat. 
Potrivit Healthy.net, pentru a preveni instalarea unor astfel de boli, este bine să țineți 
cont de sfaturile de mai jos, care vă pot ajuta chiar și dacă părinții dumneavoastră au 
avut asemenea probleme, scrie ziare.com. 
1. Mențineți-vă greutatea cât mai aproape de cea normal, iar dacă fumați, faceți tot 
ce vă stă în putință pentru a renunța. 
2. Reduceți din alimentație aportul de grăsimi animale saturate și de grăsimi hidro-
genate, care ar putea crește atât nivelul colesterolului total, cât și pe cel al colester-
olului rău (LDL). 
3. Limitați consumul de alimente care au un conținut scăzut de nutrienți, cum ar fi 
prăjiturile, chips-urile, snacks-urile și alte alimente procesate. Acestea contribuie la 
apariția obezității, care este un factor important de risc pentru bolile cardiovasculare. 
4. Faceți sport în mod regulat. Acest lucru ajută la menținerea în limite scăzute a co-
lesterolului rău (LDL) și la creșterea colesterolului bun (HDL). 
5. Mâncați mai multe alimente cu conținut ridicat de fibre și nutrienți, dar care să 
aibă calorii puține, cum ar fi legume, fructe, cereale integrale. 
6. Alegeți grăsimile de bună calitate din nuci și semințe (în mod ideal să fie neprelu-
crate, nesărate și organice), cum ar fi migdalele, nucile, semințele de floarea-soarelui 
și de dovleac, care conțin acizi grași omega 3 și vitaminele B. 
7. Căutați suplimente nutritive pe bază de vitaminele C si E (în ciuda controverselor 
recente) și vitaminele B (în special B-6, B-12, B-3 și acid folic). 
8. Căutați nutrienți speciali care pot ajuta la prevenirea apariției bolilor cardiovascu-
lare, care să conțină substanțe ca L-carnitina, Co-enzima Q-10, crom și niacina. 
9. Străduiți-vă să vă controlați nivelul de stres, modul în care vă manifestați furia și 
frustrările și comunicați-vă sentimentele într-un mod pașnic. 
10. Încercați să aveți lângă dumneavoastră persoane cu care să vă înțelegeți bine și 
pe care să vă puteți baza. 
 
Sursa: 
http://www.romanialibera.ro/societate/utile/10-sfaturi-pentru-prevenirea-bolilor-de-
inima-184371 

CUM PREVENIM….? 

http://www.ziare.com
http://www.romanialibera.ro/societate/utile/10-sfaturi-pentru-prevenirea-bolilor-de-inima-184371
http://www.romanialibera.ro/societate/utile/10-sfaturi-pentru-prevenirea-bolilor-de-inima-184371
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Zumba este un program de fitness inspirat din dansurile latino și creat de către cunoscutul 

dansator și coregraf columbian, Alberto "Beto" Perez, în cursul anilor '90.  

Zumba implică o combinație între elemente ce țin de dans și elemente din sfera aerobicului. 

Coregrafia Zumba încorporează mișcări de hip-hop, soca, samba, salsa, merengue, reggaeton, mambo, arte 

marțiale, și chiar bollywood, respectiv dans din buric. Sunt incluse și exerciții de squat și streching. 

După succesul pe care l-a cunoscut în SUA, Zumba s-a răspândit cu rapiditate în întreaga lume, astfel 

încât, în iulie 2009, programul de dance-fitness a ajuns să fie predat de 30.000 de instructori autorizați în 

40.000 de locații din 75 de țări, din Canada până în China. În România au apărut primele clase autorizate de 

Zumba în 2010, în locații precum București, Sibiu, Cluj, Oradea, Alba-Iulia, Brașov, fiind în continuă extin-

dere. Zumba nu percepe taxe pentru dreptul de autor, instructorii autorizați, odată instruiți, fiind liberi să an-

teneze în orice club de fitness.  

Apariție: Zumba este practic rezultatul unui "fericit accident", așa cum descrie însăși fondatorul 

întregului concept. În 1986, Beto Perez, instructor de fitness în orașul său natal Cali, Columbia, și-a uitat ca-

seta cu muzica sa clasică pentru cursul de aerobic pe care îl preda. Soluția pe care a găsit-o a fost să utilizeze 

muzica pe care o avea la dispoziție în acel moment și pe care o asculta de obicei în mașină (salsa și meren-

gue), improvizând un program de aerobic ieșit din tiparele tradiționale. Întrucât acea ședință de dance-fitness a 

avut un impact extraordinar printre cursanți, Beto a conretizat ideea într-un nou program revoluționar de fit-

ness, intitulat "Zumba Fitness Party".Zumba, în Columbia, este un argou pentru distracție și se traduce sub 

expresia: "să te miști repede". 

Evoluție în timp: După succesul cunoscut în Columbia, Beto s-a mutat în 2001 în SUA, mai precis 

în Miami, Florida, unde a făcut echipă cu Alberto Perlman și prietenul său din copilărie Alberto Aghion, înfi-

ințând compania Zumba Fitness. Cei trei au produs un film demonstrativ în urma căruia conceptul a fost de-

scoperit și înregistrat de către compania Fitness Quest, în vederea inițierii unei campanii directe de marketing 

și creării unei linii de filme pentru practicarea mai facilă a acestui sport, acasă, așa numitele home videos. Re-

zultatul imediat al campanei derulate s-a concretizat în reușita de a vinde peste un milion de DVD-uri în șase 

luni. În 2005, a luat naștere Zumba Academy, cu scopul de a licenția instructori autorizați de Zumba, care 

aveau, în urma absolvirii, posibilitatea de a preda cursuri de Zumba Fitness. 

Muzica Zumba: este principalul element care conferă originalitate, energie și bună dispoziție, cel 

prin prisma căruia este posibilă o diferențiere a ceea ce înseamnă Zumba între alte antrenamente de aerobic. 

Exercițiile Zumba includ atât melodii cu ritmuri lente sau ritmate, cât și piese potrivite unui antrenament de 

rezistență. Muzica vine din variate stiluri de dans: cumbia, salsa, merengue, mambo, flamenco, chachacha, hip

-hop, soca, samba, reggaeton, bollywood, dans din buric, bhangra, axé și tango. 

Tipuri de exerciții: O ședință de Zumba durează în medie o oră și cuprinde partea de încălzire, pe 

parcursul a 2-3 melodii, însemnând circa 5-10 minute, antrenamentul propriu-zis, care durează cam 45 minute 

și se poate face pe diverse ritmuri, cel mai adesea, latino, iar în final, partea de relaxare, numită cool down, 

timp de aproximativ 5 minute. Zumba Fitness își sprijină membri ZIN (Zumba Instruction Network) cu muzi-

ca și coregrafiile necesare desfășurării propice a programelor de dance-fitness.  

Deși pare un sport hibrid, Zumba este recomandat de specialiști tocmai pentru numeroasele beneficii 

atât asupra fizicului, cât și asupra psihicului celor care îl practică. Mișcările Zumba solicită și pun în mișcare 

toate grupele de mușchi, modelând și tonifiând corpul. În același timp, acestea acționeză precum exercițiile 

cardio, solicitându-ți inima și îmbunătățindu-ți sistemul cardiovascular. Așadar, în timpul unei ședințe se 

poate ajunge la arderea între 700 și 1000 de calorii, ceea ce face din Zumba un program recomandat celor care 

vor să scape sănătos și eficient de kilogramele în plus. Există șapte stiluri diferite de cursuri stabilite și organi-

zate pe niveluri de vârstă și rezistență, inculzând și așa numitul Aqua Zumba, curs realizat în piscină.  

 

 

SURSA: https://ro.wikipedia.org/wiki/Zumba  
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CE ESTE ...ZUMBA? 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Coregrafie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dans
https://en.wikipedia.org/wiki/aerobic
https://ro.wikipedia.org/wiki/Hip-hop
https://en.wikipedia.org/wiki/Samba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Salsa
https://en.wikipedia.org/wiki/Merengue_%28dance%29
https://en.wikipedia.org/wiki/Reggaeton
https://en.wikipedia.org/wiki/Mambo_%28dance%29
https://ro.wikipedia.org/wiki/Art%C4%83_mar%C8%9Bial%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Art%C4%83_mar%C8%9Bial%C4%83
https://en.wikipedia.org/wiki/Bollywood
https://en.wikipedia.org/wiki/belly_dance
https://en.wikipedia.org/wiki/Squat_%28exercise%29
https://en.wikipedia.org/wiki/Stretching
https://ro.wikipedia.org/wiki/Statele_Unite_ale_Americii
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bucure%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sibiu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cluj
https://ro.wikipedia.org/wiki/Oradea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Alba-Iulia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bra%C8%99ov
https://en.wikipedia.org/wiki/aerobic
https://en.wikipedia.org/wiki/Salsa_%28dance%29
https://en.wikipedia.org/wiki/Merengue_music
https://en.wikipedia.org/wiki/Merengue_music
https://en.wikipedia.org/wiki/aerobic
https://ro.wikipedia.org/wiki/Statele_Unite_ale_Americii
https://ro.wikipedia.org/wiki/Miami
https://ro.wikipedia.org/wiki/Florida
https://en.wikipedia.org/wiki/demo_reel
https://en.wikipedia.org/wiki/home_video
https://en.wikipedia.org/wiki/aerobic
https://en.wikipedia.org/wiki/cumbia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Salsa
https://en.wikipedia.org/wiki/Merengue_%28dance%29
https://en.wikipedia.org/wiki/Mambo_%28dance%29
https://ro.wikipedia.org/wiki/Flamenco
https://en.wikipedia.org/wiki/Cha-cha-cha_%28dance%29
https://ro.wikipedia.org/wiki/Hip-hop
https://ro.wikipedia.org/wiki/Hip-hop
https://en.wikipedia.org/wiki/Samba
https://en.wikipedia.org/wiki/Reggaeton
https://en.wikipedia.org/wiki/Bollywood
https://en.wikipedia.org/wiki/belly_dance
https://en.wikipedia.org/wiki/bhangra
https://en.wikipedia.org/wiki/ax%C3%A9_music
https://en.wikipedia.org/wiki/tango_%28dance%29
https://ro.wikipedia.org/wiki/Zumba


„GASsport” nr. 8  -  LICEUL TEHNOLOGIC ADMINISTRATIV ȘI DE SERVICII „VICTOR SLĂVESCU” PLOIEȘTI    -  PRAHOVA                                                                                                               

 

La ce să te astepți de la o clasa de Zumba 
O clasa durează în general o oră și începe cu o încălzire 
dinamică și se va încheia cu un cool down și niște stretch-
ing. “Antrenamentul” este împărțit în funcție de piesă, 
fiecare piesa este însoțită de un dans special în funcție de 
genul său. Pașii sunt general valabili pentru toți instructo-
rii, însă dacă ai parte de un antrenor cu personalitate și 
fler, cu siguranță și le va imprima și în pașii de dans. 
Ceea ce poate deveni deranjant în timp este faptul că 
întotdeauna vin oameni noi și niciodată nu vei putea 
învăța o coregrafie completă, ele se repetă.  
Un alt aspect, pentru iîncepători instructorii nu vorbesc 
prea mult și au grijă să te atenționeze în legătură cu 
schimbarea de tempo sau pași printr-o fluieratură sau 
bătut din palme. Deci trebuie să fii foarte atent și să nu te 
lași furat de muzică! Nu uita un lucru esențial: nu te lua 
prea în serios, nu toți suntem dansatori înnăscuți și nu 
trebuie să te simți descurajată după prima experiență. 
Încearcă mai multe clase. 
  

Cu ce să te îmbraci și ce să aduci cu tine la ora de 
Zumba 

În general e bine să alegi ceva mai vaporos, prin care 
pielea să respire, sau poți adopta mai multe straturi, dat 
fiind faptul că atmosfera se va încinge și poate va trebui 
chiar să mai dai jos câte ceva de pe tine. Pantofii sport să 
fie comozi și flexibili pentru a-ți permite să execuți ușor 
și corect mișcările. 
Nu uita o sticlă de apă și un prosop! Poți chiar să-ți cauți 
un dispozitiv pentru măsurarea pulsului. 
 

Beneficiile Zumba:  
Scapi de inhibiții; Te distrezi; Te destresezi;  

Arzi calorii; Scade țesutul adipos; Scade tesniunea; 
Crește rezistența la efort; Te relaxezi;  

Oferă coordonare, echilibru și tonifiere; 
Este un exercițiu mental; 

Este o bună formă de terapie. 
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SFATURI IMPORTANT!!! 

PENTRU A AVEA EFICIENȚA DORITĂ, ESTE INDICAT SĂ 
RESPECTAȚI SFATURILE TRANSMISE DE LA INSTRUCTORII 

DE SPECIALITATE . 

FĂRĂ O INFORMAȚIE DE LA SURSĂ, ESTE FOARTE GREU SĂ 
POȚI ATINGE SCOPUL PROPUS. 

TIPURI DE ZUMBA 

1. 

ZUMBA FITNESS 

Zumba implică o 

combinație între ele-

mente ce țin de dans 

și elemente din sfera 

aerobicului.  

 

2.  

ZUMBA  PENTRU 

RELAXARE 

Daca ești o persoana 

mai sedentară, începi 

cu zumba, unde te 

destinzi, râzi și te 

joci. 

 

3. 

ZUMBA DANCE 

Îți place dansul, dar 

nu ai cum să te 

manifești prea des, 

încearcă stilurile de 

pași pe muzică 

variată. 

 

4.  

ZUMBA SPORT 

Un sport hybrid, reco-

mandat de specialiști 

pentru numeroasele 

beneficii  asupra fizi-

cului, cât și asupra 

psihicului celor care îl 

practică. Mișcările 

Zumba solicită și pun 

în mișcare toate 

grupele de mușchi, 

modelând și tonifiând 

corpul.  SURSA: http://www.fitbody.ro/ce-trebuie-sa-stii-despre-o-
clasa-de-zumba.html 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Dans
https://en.wikipedia.org/wiki/aerobic
http://www.fitbody.ro/ce-trebuie-sa-stii-despre-o-clasa-de-zumba.html
http://www.fitbody.ro/ce-trebuie-sa-stii-despre-o-clasa-de-zumba.html
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Voluntarii noștrii au activat 

pe parcursul anului în cadrul 

Programului național S.N.A.C. și S.O.R. 

Prin activitățile la care au participat, au învățat 

lucruri de rutina, lucruri noi, deprinderi și abilități 

pe care le-au dezvoltat. Au  desenat împreună cu 

copii, s-au jucat împreună, s-au adaptat la cerințele 

copiilor speciali. Au ajutat la realizarea materialelor 

și la organizarea expozițiilor cu lucrările elevilor 

școlii speciale. Au participat la activitățile sportive, 

fie ca ajutor, fie ca parteneri în concursuri sportive 

și de dans. Au desfășurat activități împreună și au 

prezentat programe artistice cu ocazia zilelor de 

sărbătoare., când le-au dăruit un strop de bucurie. 

 

IMPLICA-TE!!     FII VOLUNTAR!! 

AI OCAZIA SĂ CUNOȘTI PERSOANE LIPSITE DE 

CAPACITĂȚILE FIZICE, DAR CU SUFLET. 

SUNT PERSOANE CARE SE ATAȘEAZĂ FOARTE UȘOR, 

DAR SE RĂNESC ȘI MAI UȘOR. 

TU, FII CEL CARE SĂ AI CAPACITATEA SĂ ÎNȚELEGI 

COMPORTAMENTUL LOR ȘI SĂ FII ÎNT-ADEVAR 

SPRIJINUL LOR, CHIAR ȘI ATUNCI CÂND REACȚIA PE 

CARE O AU NU ȚI SE PARE CEA MAI POTRIVITĂ. 

TU EȘTI CEL CARE ALEGI! 

VOLUNTARII ÎN ACȚIUNE! 

22 
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Romania a castigat o 
medalie, prin judoka Alex 
Bologa, la categoria 60 kg. 

Alex Bologa (20 de ani) a 
participat în premieră la 
Jocurile Paralimpice, este 
total nevăzător de la vârsta de 
şase ani, iar în prezent este 
student la două facultăţi. 
La competiţia de judo de la 
Jocurile Paralimpice participă 
129 de sportivi (82 masculin, 47 
feminin), reprezentaând 36 de 
ţări. 

 
Ciclistul Carol Eduard 

Novak s-a clasat, miercuri, pe 
locul 6 în proba de contratimp 
individual, la Jocurile 
Paralimpice de la Rio.  

 
 
 
 
 
 

Carol Eduard Novak este 
singurul medaliat paralimpic 
român, el având trei medalii 
cucerite – argint la JO din 
2008, aur şi argint la JO din 
2012. 

 
La JP de la Rio participă 12 
sportivi români: Florentina 
Hriscu (aruncarea discului), 
Florin Cojoc (săritură înălţime), 
Mihaela Lulea (para-canoe), 
Iulian Şerban (para-canoe), 
Eduard Novak (ciclism), Olah 
Attila (ciclism), Alexandru 
Bologa (judo pentru nevăzători), 
Naomi Ciorap, Samuel Ciorap, 
Octavian Ilina (înot), Makszin 
Dacian (tenis de masă) şi Bobi 
Simion (tenis de masă). 

JOCURILE PARALIMPICE 
 
Jocurile Paralimpice sunt evenimente de elită pentru sportivi. In mod 
clar acestea evidenţiază realizările sportive ale participanţilor şi nu 
dizabilităţile lor. Mişcarea a crescut dramatic de la începuturile ei. 
Numărul de sportivi participanţi în Jocurile Paralimpice de Vară a 
crescut de la 400 de sportive la Roma în 1960 la 4.250 de sportive 
participanţi la Londra 2012. În aprilie 2013, Atos a anunţat că a 
semnat o extensie a contractului cu Comitetul Paralimpic 
Internaţional ca Partener IT mondial Paralimpic până la sfârşitul 
anului 2016. Atos şi-a început implicarea activă cu Mişcarea 
Paralimpică din 2002 şi a fost Partener IT la Jocurile Paralimpice din 
2002, 2004, 2006 şi 2008, înainte de a deveni Partenerul IT mondial 
Paralimpic al Comitetului Paralimpic Internaţional (IPC) în 2008.  
Tehnologii Atos deasemenea vor oferi aceeaşi experienţă şi suport 
pentru alte evenimente majore para-sportive incluzând Campionatele 
Mondiale de Atletism din iulie, Campionatele Mondiale de Inot.  

 Xavier Gonzalez, CEO al IPC, a spus: 

“Nu este nici un dubiu că experienţa Specialiştilor Atos a avut un 
impact pozitiv în dezvoltarea Mişcării Paralimpice. Atos a ajutat 
Comitetul Paralimpic Internaţional să crească şi a oferit servicii mai 
bune membrilor noştri, Comitetelor Paralimpice Naţionale, 
sportivilor şi organizatorilor de competiţii".   

 In cadrul contractului, Atos va lucre cu IPC pentru a vedea cum 
inovaţiile tehnologice, cum ar fi aplicaţia SMART player care este 
dezvoltată pentru Jocurile Paralimpice de la Londra 2012 poate fi 
îmbunătăţită pentru a ajuta la aducerea sportului Paralimpic către mai 
mulţi oameni decât înainte. Aplicaţia SMART Player permite celor 
care urmăresc live înotul şi baschet în scaunul cu rotile pe 
www.paralympic.org să vadă în timp real rezultatele, statistici, 
biografii, noutăţi şi reţele de socializare – toate într-o singură fereastră 
integrată şi sincronizată. Deasemenea a simplificat interesul 
utilizatorilor şi a oferit rezultate relevante şi specifice pentru fiecare 
disciplină sportiva, similar cu cele disponibile comentatorilor din 
locaţii. 

Deasemenea Atos administrează site-ul IPC - www.paralympic.org – 
cel mai important canal de comunicare pentru promovarea 
sporturilor Paralimpice, sportivilor şi noutăţilor către o audienţă 
globală. 

 Pentru mai multe informaţii asupra mişcării Paralimpice, vă rugăm 
vizitaţi www.paralympic.org 

Sursa: http://ro.atos.net/ro-ro/home/jocurile-olimpice/jocurile-
paralimpice.html 
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2014-2015 

LOC 5, Clasamentul  general al asociațiilor sportive- licee   

 

OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR 

Locul IV     - Handbal băieți, LOC  III  - Fotbal fete, 

LOC VI – CROS – MANEA ANDRADA  

Faza municipiu: handbal băieți loc 1, fotbal fete loc 1,  fotbal băieți loc 2, handbal fete loc 2, baschet 

băieți – loc 3, baschet fete – loc 4 

ALTE CONCURSURI: 

CAMPIONATUL EUROPEAN DE MAJORETE 

11-14 septembrie 2014, TÂRGOVIȘTE, DÂMBOVIȚA 

 LOCUL  7,  DUO SUNSHINE 

MIHALACHE CRISTINA cls. XID și ȘERBAN ALEXANDRA cls. XIC 

FESTIVAL CU CARACTER BALCANIC FEMI-SPORT, noiembrie 2014 BUZĂU 

LOC I, TRADIȚIONAL POM-PON, MAJORETE „SUNSHINE” 

CONCURS INTERNAȚIONAL AL REVISTELOR ȘCOLARE   „ANELISSE” 

IUNIE 2015, Iași;     LOCUL   2,   REVISTA GASSport nr. 7 

CONCURS INTERJUDEȚEAN CUPA „MAJOR-SPORT” - EDIȚIA a II-a 

TROFEUL ȘI LOC I,  ECHIPA DE MAJORETE „SUNSHINE” 

 CAMPIONATUL JUDEȚEAN  

SUB EGIDA  FUNDAȚIEI SPECIAL OLYMPICS  ROMÂNIA 

LOC I,   Fotbal unificat- fete; Locul II,  Fotbal unificat—băieți 

CROS CARITABIL 

CONCURS NAȚIONAL „ÎMPREUNĂ PENTRU VIITOR” în cadrul S.N.A.C.  

LOC II, etapa județeană 

 CONCURS REGIONAL „SPORTUL TE FACE MARE” SKANDENBERG, IUNIE 2015,  

BĂICOI 

PARTICIPĂRI LA ACTIVITĂȚI ÎN PROIECTE ȘI ARTENERIATE: 

‖Tabla de șah-prietena mea‖, Școala Gimnazială N.Iorga, Ploiești , parteneriat,  9 04.2015  

MAJORETE le la:  

TĂRGUL MULTIREGIONAL AL FIRMELOR DE EXERCIȚIU C.E.VIRGIL MADGEARU 

PLOIEȘTI 24.04.2015 

FLASHMOB „ZILELE EUROPEI” UPG, 5.05.2015; „ZILELE PORȚILOR DESCHISE” ISU 

PLOIEȘTI 6.04.2015 
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2015-2016 
OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR Locul 8 - național -  Handbal fete Locul II - județ - Fotbal fete 

Locul IV - județ - Tenis de masă Mențiune - județ - Fotbal băieți 

 

CONCURSURI—PARTICIPĂRI 
CUPA CARREFOUR - Fotbal băieți CUPA COCA-COLA - Fotbal fete și băieți CUPA METIGLA - Baschet mixt SKANDENBERG - concurs regional  Băicoi iunie 2016,   fete și băieți 

 2 locuri I 
PÎRVAN FILIP-XIIB, PĂUN GEORGIAN-XE 

2 locuri II 
PÎRVAN IOSIF , IONIȚĂ SARA-XG,  

1 loc III 

ZĂVOI U ȘTEFAN-X C 
Concurs național de dans   

în cadrul SNAC 
„Împreună pentru viitor” -  

 MENȚIUNE - Voluntari parteneri 
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1. Urmează-ți intuiția!  

―Mintea intuitivă este un dar sacru, în timp ce mintea rațională e un servitor fidel. Noi am 

creat o societate care onorează servitorul și nu darul.‖ 

 

2. Învață să fii optimist!  

―E mai bine să fim optimiști și să avem tonus, decât să fim pesimiști și să avem dreptate.‖ 

 

3. Alege să fii fericit!  

― În fiecare minut care trece și ești supărat, pierzi 60 de secunde de fericire.‖ 

 

4. Dacă vrei, poți!  

― Există o forță motrică mai puternică decât un vapor, decât electricitate, sau energia atomică: 

VOINȚA‖ 

 

5. Trăiește aici și acum!  

― Nu te mai gândi atâta la viitor, vine atât de repede…― 

 

6. Schimbă-ți gândurile și vei schimba lumea!  

― Lumea pe care am creat-o este produsul gândului nostru și atunci nu se poate schimba dacă 

mai întâi nu ne modificâm modul de a gândi.‖ 

 

7. Caută echilibrul în mișcare  

―Învață să trăiești precum mersul pe bicicletă: ca să îți menții echilibrul, nu trebuie să te 

oprești din mișcare.‖ 

 

8. Adaptează-te schimbării  

―Măsura inteligenței e dată de capacitatea de schimbare, atunci când e necesar.‖ 

 
SURSA:  http://www.garbo.ro/articol/Lifestyle/20793/cele-8-legi-ale-vietii-albert-einstein.html?

ref=yfpCele%208%20Legi%20ale%20Vietii%20dupa%20Albert%20Einstein 

http://www.garbo.ro/articol/Lifestyle/20793/cele-8-legi-ale-vietii-albert-einstein.html?ref=yfpCele%208%20Legi%20ale%20Vietii%20dupa%20Albert%20Einstein
http://www.garbo.ro/articol/Lifestyle/20793/cele-8-legi-ale-vietii-albert-einstein.html?ref=yfpCele%208%20Legi%20ale%20Vietii%20dupa%20Albert%20Einstein


„GASsport” nr. 8  -  LICEUL TEHNOLOGIC ADMINISTRATIV ȘI DE SERVICII „VICTOR SLĂVESCU” PLOIEȘTI    -  PRAHOVA                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REALIZATOR  și TEHNOREDACTARE 

Director adjunct 

Profesor   Mihaela  Iuliana   VINTILESCU 

 

ISSN   2359-7178 

COLECTIVUL DE REDACȚIE: 

 

MUNTEANU ANDRA, CLASA A IX-A D 

MANEA ANDRADA, CLASA A XI-A F 

 

 

 



„GASsport” nr. 8   -  LICEUL TEHNOLOGIC ADMINISTRATIV ȘI DE SERVICII „VICTOR SLĂVESCU” PLOIEȘTI   -  PRAHOVA 

 


