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Deşteaptă-te, române, din somnul cel de moarte,
În care te-adânciră barbarii de tirani!
Acum ori niciodată, croieşte-ţi altă soarte,
La care să se-nchine şi cruzii tăi duşmani!

Acum ori niciodată să dăm dovezi la lume
Că-n aste mâni mai curge un sânge de roman,
Şi că-n a noastre piepturi păstrăm cu fală-un nume
Triumfător în lupte, un nume de Traian!

Priviţi, măreţe umbre, Mihai, Ştefan, Corvine,
Româna naţiune, ai voştri strănepoţi,
Cu braţele armate, cu focul vostru-n vine,
"Viaţă-n libertate ori moarte!" strigă toţi.

Preoţi, cu cruce-n frunte! căci oastea e creştină,
Deviza-i libertate şi scopul ei preasfânt.
Murim mai bine-n luptă, cu glorie deplină,
Decât să fim sclavi iarăşi în vechiul nost'pământ!

Deşteaptă-te, române!
de Andrei Mureşanu

Imnul României
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A 14-a ediție a Festivalului 
Olimpic al Tineretului European 

de iarnă 2019 de la Sarajevo & 
Sarajevo de Est aduce în acest an 
întreceri la opt sporturi de iarnă, 
unde sperăm că Echipa Olimpică 

a României se va mobiliza și va 
“sparge gheața” aducând rezultate 

mult mai bune față de edițiile 
precedente.

Chiar dacă voi toți proveniți din medii diferite, 
tratați și rezolvați în mod diferit anumite situații de 
care vă loviți în viața sportivă, trebuie să observați 
că participarea la FOTE 2019 vă unește într-o echipă 
puternică și sudată, ce este ghidată de Valorile Olimpice 
– tradiție, pasiune, respect, excelență, fairplay, prietenie. 

Comitetul Olimpic și Sportiv Român vă asigură de 
tot sprijinul pentru a vă putea realiza obiectivele și 
are încredere că veți fi buni ambasadori ai României 
și ne veți reprezenta cu mândrie și onoare la această 
competiție olimpică! Nu uitați că, în momentul actual, 
sunteți cei mai buni și talentați sportivi ai țării, ați 
muncit enorm pentru a vă califica și a fi prezenți la 
FOTE 2019 în Bosnia și Herțegovina! Profitați de 
această ocazie pentru a demonstra tuturor că atât 
eforturile voastre, cât și ale noastre, au meritat fiecare 
treaptă urcată pe scara performanței.

Mult succes și multă încredere în puterile voastre! 
Hai România!!!

Mihai COVALIU,
Președinte COSR
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Dragi sportivi români, 
O nouă ediție a Festivalului 

OIimpic al Tineretului 
European de iarnă aduce 
o nouă speranță pentru 
viitoarea generație a 

sporturilor olimpice de iarnă! 
Contăm pe voi, pe munca și 

perseverența voastră continuă, 
pentru a reuși să vă întoarceți victorioși de la FOTE 
de iarnă 2019, găzduit de această dată de Bosnia și 
Herțegovina, în Sarajevo & Sarajevo de Est.

Comitetul Olimpic și Sportiv Român a fost, este 
și va fi alături de voi pentru a vă susține prin toate 
mijloacele posibile în vederea obținerii celor mai bune 
performanțe la această competiție.  

Avem încredere că veți reuși să valorificați la 
FOTE de iarnă 2019 nenumăratele eforturi și 
sacrificii făcute de voi în toată perioada de calificare 
la antrenamente, competiții, turnee pentru a 
demonstra că meritați să fiți mândri purtători ai 
drapelului românesc la această întrecere importantă. 
Voi reprezentați viitorul sporturilor de iarnă și ne 
bazăm pe generația din care faceți parte că, prin 
rezultatele obținute de voi, veți așeza România pe 
hartă la competițiile de elită guvernate de Spiritul 
Olimpic!

Fiți încrezători, dați tot ce aveți mai bun posibil 
și veniți cu cele mai bune rezultate!

George BOROI,
Secretar General COSR



Olimpismul și 
Mișcarea Olimpică
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Termenul „olimpism” nu a fost utilizat în 
antichitatea greacă, fiind un termen filosofic 
modern, care a apărut odată cu renașterea 

Jocurilor Olimpice (JO).
Charta Olimpică definește olimpismul ca fiind 

„o filosofie de viață, înălțând și combinând într-un 
ansamblu echilibrat calitățile corpului, voinței și minții. 
Asociind sportul culturii și educației, olimpismul 
încearcă să creeze un mod de viață bazat pe bucuria 
aflată în efort, valoarea educativă a bunului exemplu, 
responsabilitatea socială și respectarea principiilor etice 
fundamentale universale. Scopul olimpismului este de 
a se plasa peste tot în serviciul dezvoltării armonioase 
a omului, încurajând crearea unei societăți pașnice, 
preocupată de păstrarea demnității umane”.

Considerat părintele olimpismului modern, baronul 
Pierre de Coubertin a prevăzut că această impunătoare 
stare de spirit, fondată pe principiile Chartei 
Olimpice, va dăinui în timp, aducându-și contribuția 
la perfecționarea omului și la armonizarea relațiilor 
sociale.

Pierre de Coubertin și generația sa au reușit să 
revoluționeze olimpismul, acreditându-l drept unul 
dintre reperele spirituale ale epocii. Ei au privit Jocurile 
Olimpice, Mișcarea Olimpică și Olimpismul ca pe o 
componentă necesară a istoriei civilizației.

Principalele obiective ale Mișcării Olimpice: 
- de a promova dezvoltarea calităților fizice și morale, 

care servesc ca bază pentru sport;
- de a atrage tinerii către sport, în vederea unei mai 

bune înțelegeri și a dezvoltării prieteniei; 
- de a promova principiile și valorile olimpice în 

întreaga lume;
- de a aduna, o dată la patru ani, sportivii de pe 

glob pentru a sărbători cel mai mare festival sportiv – 
Jocurile Olimpice.
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Simbolul Olimpic
A fost creat în anul 1912 de Pierre de Coubertin şi 

aprobat la Congresul Olimpic de la Paris, din 1914. 
Semnifică universalitatea Mișcării Olimpice. 

Este format din cele cinci inele înlănțuite, de 
dimensiuni egale (Cercuri Olimpice), în cinci 
culori diferite, poziționate de la stânga la dreapta. 
Ele reprezintă cele cinci continente (Europa, Asia, 
America, Africa și Australia/Oceania).

Deviza Olimpică

     „ Citius.         Altius.         Fortius.“
„ Mai repede. Mai sus. Mai puternic.“
Este un mesaj universal recunoscut care 

face referire la crearea unei armonii între sfera 
fizică, psihică și morală. Deviza se raportează la 
performanța fizică, îndemnând participanții să-și 
depășească propriile limite sportive, dar și la 
planul spiritual, reprezentând avântul continuu 
spre sinergie și perfecțiune, în formarea unei 
personalități puternice. 

Deviza a fost concepută de călugărul dominican 
Henri Martin Didon şi preluată de către Pierre de 
Coubertin.

A fost stabilită ca motto oficial al Mişcării 
Olimpice în 1924, la Paris.
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Flacăra Olimpică
Creează legătura între Jocurile 

Olimpice antice şi Jocurile Olimpice 
moderne, simbolizând ideea de universalitate 
și continuitate. 

Pentru prima dată în epoca modernă, 
Flacăra Olimpică a fost aprinsă pe 
Stadionul Olimpic în 1928, la cea de-a IX-a 
ediție a Jocurilor Olimpice de vară de la 
Amsterdam (Olanda).

Ceremonialul aprinderii focului sacru la 
Olympia, în Grecia, şi purtarea Torţei Olimpice 
prin ştafetă, până la locul de desfăşurare al 
întrecerilor, a avut loc pentru prima oară în anul 
1936, cu ocazia celei de-a XI-a ediții a Jocurilor 
Olimpice de vară de la Berlin (Germania).

În 1972, cu ocazia Jocurilor Olimpice de vară 
de la München, Flacăra Olimpică a traversat, 
pentru prima dată, teritoriul României. 
Evenimentul a fost reeditat cu ocazia Jocurilor 
Olimpice de vară de la Moscova, din 1980, și 
cu ocazia Festivalului Olimpic al Tineretului 
European (FOTE) din 2013 de la Brașov.
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Imnul Olimpic
A fost compus, în 1896, de compozitorul 

grec Spyros Samaras, pe versurile lui Kostis 
Palamas. 

Prima dată a fost intonat în 1896, la cea 
dintâi ediție a Jocurilor Olimpice de vară, de 
la Atena.

Din anul 1958, a devenit imnul oficial al 
CIO şi începând cu JO de vară de la Roma, din 1960, 
se intoneaza la Ceremonia de deschidere a Jocurilor, 
în timp ce este arborat Drapelul Olimpic.

Tu, antic Spirit, duh etern, tu, creatoru-a toate,
A tot ce e Sublim, Frumos şi Adevăr curate,
Pogoară-te să străluceşti, cu limpedea-ţi lumină,
În slava ta de pe pământ, ca-n slava ta divină!

În alergări şi-n lupte-apari, la-ntrecerea de forţă,
Aceste jocuri nobile le-aprinde cu-a ta torţă!
Din ramul cel nemuritor coroana să s-aleagă
Dârzenie dă-i trupului şi oţelită vlagă!

Câmpii şi munţi şi mări, prin jur, ţi-or străluci curate,
În templul vast de purpură şi dalbă puritate,
În templul Tău, un’se prostern, popor lângă popor,
O, antic spirit, duh etern, o, duh nemuritor.

(Traducere în limba română: Tudor George)
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Drapelul Olimpic
Este alb, fără margini, iar în centrul său este situat 

Simbolul Olimpic, format din cele cinci Cercuri 
Olimpice. A fost înălţat, pentru prima dată, pe 
Stadionul Olimpic din Anvers (Belgia), la Ceremonia 
de deschidere a Jocurilor Olimpice din 1920.

Jurământul Olimpic
Pentru prima dată, Jurământul Olimpic a fost 

rostit de sportivi în 1920, la Jocurile Olimpice de vară 
de la Anvers, de arbitri, în 1972, la JO de vară de la 
München, iar de antrenori, în anul 2010, la ediția de 
vară a Jocurilor Olimpice de Tineret de la Singapore. 

Din 2018, de la JO de iarnă de la PyeongChang 
(Coreea de Sud), Jurământul Olimpic este rostit doar 
de un sportiv, după ce fiecare reprezentant rostește 
formula specifică: 

„În numele sportivilor“, „În numele arbitrilor“, „În 
numele tuturor antrenorilor și oficialilor“, formula 
fiind:

„Promitem că vom lua parte la aceste Jocuri 
respectând şi urmând regulile ce le conduc, în spirit 
de fair-play. Cu toții ne angajăm să fim dedicați 
sportului fără dopaj şi fără înșelătorie. Facem acest 
lucru, pentru gloria sportului, pentru onoarea 
echipelor noastre și din respect pentru Principiile 
Fundamentale ale Olimpismului“.
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A fost înfiinţat după Congresul Internaţional 
Atletic desfăşurat la Universitatea Sorbona din 

Paris, la 23 iunie 1894, în urma demersurilor făcute 
de baronul Pierre de Coubertin. Sediul CIO este la 
Château de Vidy, din Lausanne, Elveţia. Tot aici, 

pe malul lacului Léman, începând cu data de 23 
iunie 1993, funcţionează Muzeul Olimpic, construit 
la iniţiativa lui Juan Antonio Samaranch, cel de-al 
VII-lea preşedinte al CIO. 

CIO reprezintă motorul şi, totodată, suprema 
autoritate în Mişcarea Olimpică, deţinând toate 
drepturile asupra proprietăților și simbolurilor 
olimpice: Drapelul, Deviza, Simbolul, Imnul, Flacăra 
şi Torţa. Principala responsabilitate a Comitetului 
Internaţional Olimpic constă în promovarea 
olimpismului, organizarea, buna desfășurare şi 
supervizarea Jocurilor Olimpice de vară şi de 
iarnă, precum şi a Jocurilor Olimpice de Tineret, în 
conformitate cu prevederile Chartei Olimpice.

CIO recunoaşte, în acest moment, 206 Comitete 
Naţionale Olimpice, afiliate la Mişcarea Olimpică. Din 
septembrie 2013, președintele CIO este germanul 
Thomas Bach.

CIO este implicat într-o varietate de activități care 
încurajează pacea, practicarea sportului în lume, 
promovarea fairplay-ului, lupta împotriva violenței, 
discriminării și dopajului.

Valorile olimpice promovate de CIO - Excelență, 
Prietenie, Respect, pregătesc sportivul în formare 
pentru a se integra în societate, folosind principiile 
democrației în comportamentul cotidian.

Comitetul Internaţional 
Olimpic (CIO)
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Excelența
În termenii idealului olimpic, excelența se 

referă la a pune în valoare tot ceea ce este mai 
bun în fiecare, pe terenul de sport sau în viață, 
fără a te măsura cu alţii şi, mai presus de orice, 
de a atinge obiectivele personale cu determinare 
și efort. Nu este vorba doar despre a câștiga, ci 
și de a participa, de a progresa, de a-ți depăși 
obiectivele personale încercând să fii cel mai bun, 
valorificând combinația trup puternic, voință și 
minte.

Prietenia 
Bărbaţii şi femeile se află în centrul atenţiei Mişcării 

Olimpice, creând legături şi înţelegere reciprocă între 
oameni. La scară largă, această valoare se referă la 
construirea unei lumi mai pașnice și mai bune, cu 
solidaritate, spirit de echipă, bucurie și optimism în 
sport. 

Jocurile Olimpice inspiră umanitatea să depăşească 
diferenţele politice, economice, de gen, rasiale şi 
religioase, legând prietenii în pofida acestor diferenţe. 
Sportivii dau expresie acestei valori prin crearea 
unor relaţii de durată cu colegii de echipă, dar şi cu 
adversarii.

Respectul 
În termenii idealului olimpic, această 

valoare reprezintă acel principiu etic care ar 
trebui să inspire toți participanții la programele 
olimpice. Include respect pentru sine și pentru 
propriul corp, respect față de ceilalți, față de reguli 
și de mediu. De fapt, se referă la spiritul de fair-play 
pe care fiecare sportiv trebuie să-l impună în sport, 
fără a practica dopajul.





17

România Olimpică
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Comitetul Olimpic Român a fost fondat 
pe 27 martie 1914 şi recunoscut imediat 
după aceea de CIO. Primul preşedinte a 

fost Alteţa Sa Regală Principele Carol al României 
(1914 - 1920). Mişcarea Olimpică românească 
a devenit, în răstimpul care s-a scurs de la 

constituirea Comitetului Olimpic, o voce de prim 
rang în plan internaţional. O dovedesc medaliile 
cucerite la Jocurile Olimpice și o demonstrează 
contribuţia adusă la dezvoltarea olimpismului 
mondial de reprezentanţii României.

Echipa Olimpică a României a participat în 
premieră la JO de vară, de la Paris, din 1924, unde 
echipa de rugby a obţinut primul trofeu olimpic 
pentru România – medalia de bronz.

Primul campion olimpic al României a fost Iosif 
Sârbu la tir, la JO de vară, de la Helsinki, din 1952.

Prima campioană olimpică a României a fost 
Iolanda Balaş - atletism, săritura în înălţime, la JO de 
vară de la Roma, 1960.

La JO de iarnă Grenoble 1968, România a obţinut 
prima medalie olimpică la sporturi de iarnă - medalia 
bronz, prin echipajul de bob două persoane format 
din Ion Panţuru şi Nicolae Neagoe.

În întreaga sa istorie olimpică (participarea 
la 22 de ediţii ale JO de vară şi tot atâtea ediții de 
iarnă), delegaţia României a cucerit 307 medalii: 
89 de aur, 95 de argint şi 123 de bronz.
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GEORGE Gh. BIBESCU 
(1834 - 1902):  
Membru CIO  
1899 – 1901

ALExAnDRU ŞIpERCO  
(1920 - 1998):   
Membru CIO  
 1955 – 1998

GEORGE AL. pLAGInO  
(1878 - 1949):   
Membru CIO  
1908 – 1948

OCTAVIAn MORARIU 
(năSCUT 1961):   

Membru CIO  
 2013 - 

Membrii CIO pentru România
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Este o instituție de cultură și educație olimpică 
indispensabilă atât în viața sportivă, cât și în viața 
socială a tinerilor. A fost fondată pe 21 martie, în anul 

1991. 
Principalul scop al Academiei Olimpice Române 

(AOR) îl reprezintă afirmarea şi promovarea pe toate 
planurile a ideilor generoase ale Olimpismului.

Obiectivele urmărite prin activităţile susţinute anual 
sunt: studierea aspectelor istorice, culturale, etice şi 
sociale ale Mişcării Olimpice mondiale șidin România, 
precum şi a Jocurilor Olimpice; promovarea spiritului 
de fair-play, lupta împotriva violenţei, dopajului şi 
corupţiei în sport; protejarea sportului şi sportivilor 
de orice influenţă negativă care poate conduce la 
îndepărtarea de la principiile olimpice şi de la etica 
sportivă; contribuţia la formarea în spiritul idealurilor 
olimpice a specialiştilor în educaţie fizică şi sport; 
stimularea activităţilor de studiu şi cercetare, precum şi a 
creaţiei artistice cu tematică olimpică. 

Pe întreg teritoriul României există 48 de filiale în 
care funcţionează Cluburi şi Cercuri Olimpice.

Printre activităţile care se desfăşoară la nivel naţional 
sub egida COSR şi AOR se numără crosurile judeţene şi 
crosul naţional „Ziua Olimpică”, „Ziua Internaţională a 
Sportului pentru Dezvoltare şi Pace”, „Ştafeta Culorilor 
Olimpice”, „Pentatlon Olimpic Şcolar pentru Mileniul 
III”, concursurile naţionale de arte plastice „Jocurile 
Olimpice în imaginaţia copiilor”, de literatură şi 
jurnalism sportiv „Un condei numit Fair-Play”, de 
cultură olimpică „Cine ştie Olimpism, câştigă!”, 
cursuri de perfecţionare pentru voluntarii olimpici, 
manifestări ştiinţifice, editarea de materiale 
informative şi de cărţi cu tematică olimpică şi 
sportivă.

Academia Olimpică Română  
(AOR)
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În lupta purtată împotriva dopajului, cheia 
succesului o reprezintă colaborarea dintre autorităţile 
publice implicate în sport, structurile și organizațiile 
sportive, în prim plan aflându-se Agenţia Naţională 
Anti-Doping (ANAD) a cărei preşedinte este dr. Graziela 
Elena Vâjială. Printre campaniile educative desfășurate 
se numără: „Nu dopajului!”, „Campioni, pentru un sport 
curat”, „Conştientizarea elevilor privind potenţialele 
riscuri ale utilizării suplimentelor nutritive ce conţin 
substanţe interzise”, „Primii pași pentru un sport curat!”.

Combaterea dopajului în sport este necesară şi 
inevitabilă, ca unică soluţie împotriva extinderii acestui 
flagel, implicând metode eficiente de cercetare, educaţie 
şi testare.

DREpTURILE SpORTIVULUI RECUnOSCUTE 
pE pARCURSUL pROCESULUI DE TESTARE: Să 
beneficieze de un reprezentant şi, eventual, de un 
translator. Să primească informaţii cu privire la procesul 
de recoltare a probei. Să solicite – în cazul în care are 
un handicap – modificări corespunzătoare în procedura 
de recoltare. Dacă este minor, să beneficieze de un 
reprezentant în zona de recoltare.

OBLIGAţIILE SpORTIVULUI: Să se supună testării 
doping oriunde, atât în competiţie cât şi în afara ei. Să 
semneze invitaţia pentru testarea doping. Să rămână 
permanent sub observaţia ofiţerului de control doping 
din primul moment în care a fost înştiinţat personal de 
către acesta, până la încheierea procedurii de colectare a 
probei. Să se identifice / legitimeze cu orice act care are 
o fotografie (carte de identitate, paşaport, legitimaţie 
de sportiv). Să respecte procedura de colectare a 
probei şi să răspundă de eventualele încălcări ale 
reglementărilor antidoping. Să se prezinte la staţia de 
control doping imediat după semnarea invitaţiei.

Antidoping
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Groodvy



Sarajevo&Sarajevo 
de Est
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Sarajevo este cel mai mare centru urban din 
Bosnia și Herțegovina, capitala Federației Bosnia și 

Herțegovina. 
Orașul, o punte între Est și Vest reflectând simbioza 

perfectă a trecutului și modernului, a fost înființat în 
secolul al XV-lea, dar datează din perioada neolitică 
fiind celebru prin amestecul diverselor culturi și 
religii. Astfel, pe aceeași stradă se găsesc o moschee, o 
sinagogă, o biserică ortodoxă și una catolică, mixul fiind 
evident din punct de vedere al arhitecturii clădirilor 
unde stilurile otomane se armonizează perfect cu cele 
austro-ungare, socialiste și multe alte stiluri.

Sarajevo a devenit un simbol al coexistenței 
comunităților din diferite medii culturale, etnice și 
religioase.

Sarajevo oferă o mulțime de oportunități pentru 
practicarea sporturilor de iarnă, în munții Bjelašnica și 
Jahorina, din vecinătate, regăsindu-se dintre cele mai 
frumoase domenii schiabile din Europa. 

În 1984, a fost gazda celei de a xIV-a ediții de iarnă a 
Jocurilor Olimpice, unde cel mai bun rezultat obținut 
de România a fost locul 7, în proba de bob 4 persoane.

Bun venit în Sarajevo



25

Vara, piețele și străzile orașului prind viață, iar 
vizitatorii pot trăi intens 24 de ore din 24, șapte zile 
din șapte, îndrăgostindu-se de Sarajevo și dorindu-și 
să revină cât mai curând.   

Sarajevo este faimos de asemenea pentru puritatea 
apei de la robinet, care are un gust deosebit, mulți 
oameni bând apă direct din Sebilj, o veche fântână 
tradițională de pe strada Baščaršija.

Mese tradiționale excelente se pot servi în mulțimea 
de „aščinicas“, „buregdžiničas“ și „čevabdžinicas“, un fel 
de restaurante fast food din Bosnia și Herțegovina.

Sarajevo de Est, cunoscut și sub denumirea 
mai veche de Srpsko Sarajevo, este centrul 
administrativ, economic, cultural, universitar, turistic 
și sportiv din partea estică a Republicii Srpska, 
o entitate din Bosnia și Herțegovina. Poziționat 
în partea de est a orașului Sarajevo, se compune 
din municipalitățile Pale, Sokolac, East Ilidža, 
Orașul Vechi De Est, Noul Sarajevo și Trnovo, sediul 
administrativ fiind în Pale.

și Sarajevo de Est!
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Cu o suprafață de 1450 km pătrati și o populație 
de 61.516 de locuitori, este una dintre cele mai mari 

municipalități din Balcani.

Domeniul schiabil de pe muntele Jahorina, din 
vecinatatea orașului Sarajevo de Est, cu zăpadă de 
calitate din abundență, este unul dintre cele mai 
frumoase și cunoscute centre de schi din Republica 
Srpska și din regiune. 

poziția geografică
Sarajevo și Sarajevo de Est se află în Valea Sarajevo, în 

mijlocul Alpilor Dinarici, la o altitudine de 500 m fața de  
nivelul mării, fiind înconjurate de dealuri împădurite și 
cinci vârfuri principale: Treskavica (2088 m), Bjelasnica 
(2067 m), Jahorina (1913 m), Trebevic (1627 m) și 
Igman (1502 m), ultimele patru vârfuri fiind cunoscute 
și sub numele de Munții Olimpici. 

Temperatura medie anuală este de 9.5 °C. Luna 
ianuarie, când media temperaturilor nu depășește 
-1.3 °C, este cea mai rece lună din an, iar iulie, cu o 
temperatură medie de 19.1 °C, este cea mai caldă. Cea 
mai mare temperatură a fost de 40.0 °C, înregistrată pe 
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19 august 1946, iar cea mai mică, de −29.2 °C, la 
data de 22 ianuarie 1963.

Moneda și limba oficială
În Sarajevo și Sarajevo de Est se vorbește o variantă 

a unui limbaj de bază - bosniac, iar moneda folosită 
este  marca convertibilă (BAM). În circulație sunt 
bancnotele de 10, 20, 50, 100 și 200 BAM și monedele 
de 1, 2 și 5 BAM. Subdiviziunea mărcii convertibile 
este pfennigul convertibil (KF - 1 BAM=100 KF), iar 
monedele sunt de 5, 10, 20 și 50 KF. Moneda poate 
fi schimbată la casele de schimb valutar autorizate, 
bănci și oficii poștale, precum și la hoteluri, în funcție de 
cursul de schimb zilnic. Taxa de comision variază între 
1 și 1,5%.

Carduri de credit
Cele mai multe magazine și restaurante acceptă 

carduri de credit American Express, Diners, Mastercard 
și Visa, dar în majoritatea cafenelelor și magazinelor 
mici, plata se face în numerar. Același lucru este valabil și 
pentru taxele de parcare sau biletele pentru transportul 
urban.
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1. Centrul de schi BJELAŠnICA
Este cel mai înalt centru de schi din Bosnia și 

Herțegovina, aflat lângă cel mai înalt vârf muntos al 
Bosniei și Herțegovinei - Maglic (2.386 m). Centrul 

de schi Bjelašnica este situat în partea centrală a 
Bosniei și Herțegovinei, la sud-vest, la o distanță de 
25 km de Sarajevo, pe Muntele Igman, unde au avut 
loc cele mai multe dintre întrecerile de schi alpin și 
sărituri cu schiurile din cadrul celei de a XIV-a ediții 
de iarna a Jocurilor Olimpice, din 1984, găzduite de 
Sarajevo. 

Iarna în Bjelašnica durează din noiembrie până în mai.
O atracție deosebită este stratul gros de zăpadă, care 

poate ajunge până la câțiva metri. 
În cel mai înalt punct al Centrului de schi Bjelašnica, 

la 2.067 m deasupra nivelului mării, a fost construită 
o stație meteorologică în 1894, care este și cea mai 
înaltă reședință permanentă din Bosnia și Herțegovina, 
denumită Observator. Vârful muntelui a fost botezat cu 
același nume. 

În timpul FOTE 2019, pe pârtiile din Centrul de schi 
Bjelašnica vor avea loc întrecerile de snowboard și schi 
alpin slalom paralel echipe.

Șapte baze sportive vor
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2. Centrul Olimpic de schi Jahorina
Se află pe masivul Jahorina, care face parte din lanțul 

muntos al Alpilor Dinarici, cel mai înalt vârf al său fiind 
Ogorjelica (1.916 m). 

Centrul Olimpic din Jahorina are peste 20 km de 
pârtii perfect pregătite, cu o gondolă, cu opt locuri, trei 
telescaune cu șase locuri, două tele-secaune cu două 
locuri și patru tele-schiuri, care au o capacitate de peste 
10.000 de schiori.

 Numărul mediu de zile cu zăpadă la Jahorina este de 
175, din octombrie până la sfârșitul lunii mai.

Jahorina  se află în sud-estul Bosniei și Herțegovinei, 
la 30 km distanță de Sarajevo și la 15 km de Pale. 

La cea de-a XIV-a ediție de iarnă a Jocurilor 
Olimpice, care a avut loc la Sarajevo, Centrul Olimpic 
Jahorina a găzduit întrecerile feminine de schi alpin, 
iar la ediția din acest an a FOTE, aici se vor disputa 
întrecerile de slalom și slalom uriaș.

găzdui întrecerile olimpice
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3. Centrul de schi nordic Dvorišta
Se află la poalele masivului Jahorina, la o altitudine 

de 1.350 m,  la aproximativ 14 km de Pale. Pe 27 mai 
2018, Dvorišta a devenit un centru modern pentru 
disciplinele de schi nordic, în special pentru biatlon. În 

imediata vecinătate a locului de tragere, a fost construită 
o frumoasă cabană de munte pentru concurenți. 

Dvorišta este  specială și în timpul verii, oferindu-le 
turiștilor iubitori de natură posibilitatea de a petrece 
week-end-uri minunate în aerul revigorant de munte.

4. Centrul sportiv și de afaceri peki din pALE
Centrul sportiv și de afaceri Peki este situat în orașul 

Pale din Sarajevo de Est și funcționează ca parte a 
Centrului Cultural-Sportiv Pale.

Centrul Peki dispune de două săli: una mai mare, de 
26 m x 48 m, cu o capacitate de 2.200 de locuri și una mai 
mică destinată antrenamentelor individuale.

Acest centru modern și bine echipat a fost deschis 
în 2012 și este numit după fostul primar al orașului 
Sarajevo de Est Predrag Peki Lasica.

Centrul îndeplinește, de asemenea, toate criteriile 
necesare pentru organizarea competițiilor sportive 
internaționale.

În timpul FOTE 2019 va fi gazda întrecerilor de 
curling.
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5. Complexul Olimpic ZETRA
Este situat pe terenul format dintr-un triunghi 

delimitat la nord de stadionul Koševo, la est de terenuri 
de fotbal suplimentare și cimitirul Sv. Josip, iar la vest 
de biserica Sf. Ali Pašina. Complexul acoperă o suprafață 
de peste șapte hectare, proprietarul fiind ZOI'84 OCS 
Sarajevo, un succesor legal al Comitetului de Organizare 
al Jocurilor Olimpice de Iarnă Sarajevo 1984.

Complexul a fost proiectat în 1978 ca un complex 
multifuncțional. Proiectarea a fost încredințată 
Institutului de Arhitectură și Urbanism din Sarajevo, iar 
designeri au fost arhitecții Dušan Dapa și Lidumil Alikalfić. 

După ce organizarea celei de a XIV-a ediții de iarnă 
a Jocurilor Olimpice a fost atribuită orașului Sarajevo, 
au fost făcute unele modificări la proiect, iar construcția 
anumitor facilități a fost abandonată.

 Construcția a început în iunie 1981 (fundația a fost 
turnată pe 26 iunie 1981), iar ceremonia de deschidere a 
JO a avut loc pe 14 decembrie 1984. 
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În 1982, Juan Antonio Samaranch, la acea vreme 
președintele Comitetului Internațional Olimpic, a 

deschis Complexul Olimpic cu ocazia Campionatelor 
Mondiale de patinaj artistic rezervate juniorilor. 

Complexul Olimpic ZETRA, denumit Complexul 
Olimpic Juan Antonio Samaranch în 2010, în semn 
de omagiu după moartea marelui om de sport, are o 
capacitate de 12.000 de locuri și poate găzdui până la 
20.000 de persoane în cazul concertelor și evenimentelor 
similare. 

La FOTE Sarajevo și Sarajevo de Est 2019 va găzdui 
întrecerile de hochei pe gheață.

6. Centrul multi-sport SKEnDERIJA
Întrecerile de patinaj artistic și short track vor avea 

loc pe patinoarul din Sala multifuncțională Mirza 
Delibašić, din incinta Centrului multi-sport Skenderija, 
arena sportivă dotată cu facilități destinate organizării 
de evenimente sportive, culturale, de afaceri și de 
divertisment. 

Sala, numită după Mîrza Delibašić, cel mai mare 
jucător de baschet bosniac care a evoluat la KK Bosnia, 
este situată chiar în centrul orașului Sarajevo, pe malul 
stâng al râului Miljacka și a fost inaugurată pe data de 
29 octombrie 1969. 

Suprafața totală a Centrului este de 70.000 m 
pătrați, iar sala are o capacitate de aproximativ 
6.500 de locuri.
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7. pârtiile Veliko polje de pe platoul IGMAn
Situată în mijlocul unei păduri dese de pini, pe 

platoul Igman, zona Veliko Polje este una dintre 
destinațiile de excursii preferate ale locuitorilor 
din Sarajevo în tot timpul anului, fiind una dintre 
cele mai bune locații din Europa în ceea ce privește 
calitatea aerului. 

În timpul lunilor de iarnă, Veliko Polje este locul 
ideal pentru practicarea disciplinelor de schi nordic, 
fiind gazda competițiilor de schi de la disciplinele 
nordice, în timpul Jocurilor Olimpice de iarnă din 
1984. 

Deși numai o parte din traseele de schi fond 
distruse în timpul ultimului război au fost restaurate 
astăzi, Veliko Polje mai are încă o mulțime de 
oportunități de oferit vizitatorilor săi - pârtii de schi 
alpin și piste pentru discipline nordice cu o lungime 
de peste 30 km. 

În perioada verii, zona este folosită de numeroși 
cicliști, Veliko Polje fiind una dintre cele mai populare 
destinații pentru traseele sale de bicicletă.

În timpul FOTE 2019,  pe pârtiile din Veliko Polje 
se vor disputa întrecerile de schi fond.

Ceremonia de deschidere a FOTE Sarajevo și 
Sarajevo de Est 2019 va avea loc pe 10 februarie 
pe Asim Ferhatović hase Stadium, în Sarajevo, 
iar Ceremonia de închidere va fi organizată pe 
Stadionul Slavija din Sarajevo de Est, pe 15 
februarie.



Echipa olimpică a României, la ceremonia de deschidere a JO 
Vancouver 2010, Éva Tófalvi - purtător de drapel



Echipa Olimpică a 
României



36

Reprezentanții României vor participa în competițiile 
de patinaj artistic, schi alpin, biatlon, schi fond, short 
track și snowboard, șase dintre cele opt sporturi la care se 

concurează la FOTE Sarajevo și Sarajevo de Est 2019.
patinaj artistic: o sportivă - Ana Sofia Beșchea; antrenor 

Marina Ruxandra Beșchea 
Biatlon: opt sportivi: Vivien Bernadett András, Réka 

Császár, Andreea Mezdrea, Szilvia Váncsa, Marian Gabriel 
Folea, Nicolae Dan Gîrbacea, Robert Grumeza, Tamás 
Kovács; Antrenori:Vasile Petru Șneaga, Szilárd Márton și 
Tudor Gîrbacea

Schi alpin: opt sportivi (patru fete și patru băieți): 
Mădălina Nicoleta Preda, Diana Andreea Rențea, Maria 
Ioana Constantin, Eszter Lőrincz, Ioan Alexandru Bordi, 
Horea Andrei Olteanu, Hunor Szőke, Vlad Anton Danciu; 
Antrenori: Andrei Burchiu, Andrei Szilagyi, Victor Tiberiu 
Tanțoș

Schi fond: opt sportivi (patru fete și patru băieți): Andrea 
Csutak, Ioana Georgiana Andreca, Sînzîiana Ioana Mîndrilă, 
Maria Dumitrela Andreca, Liviu Darius Hanganuț, Szabolcs 
Forika, Flaviu Constantin Păvălean, Florin Robert Dolhăscu; 
Antrenori - Costel Terciu, Andrei Potîngă, István Jánosi

Short-track: patru sportivi (două fete și doi băieți) - 
Katalin Albert, Kriszta Pongrácz Vákár, George Lucian 
Țepeș, József Csongor Csillag; Antrenori - Katalin Kristó, 
Zsolt Kalamár Kertész

Snowboard: un sportiv - Silviu Popa; Antrenor - Florin 
Ștefan Staicu;

Cel mai bun rezultat obținut de un reprezentant al 
României la o ediție de iarnă a FOTE a fost medalia 
de aur cucerită de Emil Imre la short track 1000 m, 
în 2013, la Brașov. La edițiile de iarnă ale FOTE, 
România a cucerit  până acum șapte medalii - una 
de aur, două de argint și patru de bronz.

30 de sportivi români  
la FOTE 2019
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patinaj artistic
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AnA SOFIA BEȘChEA

•  Vârsta – 15 ani;
•  Clubul sportiv – ACS Ulisse;
•  Hobby – Lectură, călătorii;
•  Cele mai bune rezultate:  

Locul  1 – individual - 
Campionat Național novice, 
2017; 
 Locul 2 – individual - 
Campionat Național juniori, 
2018

MARInA RUxAnDRA BEȘChEA 
Antrenor patinaj artistic
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program concurs  
pATInAJ ARTISTIC

Data Ora de 
începere proba

Miercuri, 
13 

februarie

13:00 Program scurt – fete

17:40 Program scurt – băieți
Joi, 14 

februarie
13:00 Program liber – fete
18:10 Program liber – băieți

Întrecerile de patinaj artistic vor avea loc 
pe patinoarul din sala multifuncțională 
Mîrza Delibašić din incinta Centrului 
multi-sport SKENDERIJA



Biatlonista Éva Tófalvi, participantă la șase ediții de iarnă ale 
Jocurilor Olimpice (Nagano 1998, Salt Lake City 2002, Torino 

2006, Vancouver 2010, Sochi 2014, PyeongChang 2018) și 
medaliată cu bronz în proba de 7,5 km, la FOTE Andorra 1995
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Biatlon



42

VIVIEn BERnADETT AnDRÁS

REKA CSÁSZÁR,

•  Vârsta – 17 ani
•  Club sportiv – CSȘ Miercurea 

Ciuc
•  Hobby – MTB, lectură, 

excursii in natură
•  Cele mai bune rezultate:  

Locul 1 – individual - 
Campionat Național  U23, 
2017

•  Vârsta – 17 ani
•  Club sportiv – CSȘ Miercurea 

Ciuc
•  Hobby – Lectura și sportul
•  Cele mai bune rezultate:  

Locul 1 – individual – 
Campionat Național juniori, 
2018
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AnDREEA MEZDREA

SZILVIA VÁnCSA

•  Vârsta – 17 ani
•  Club sportiv – CSȘ Vatra 

Dornei
•  Hobby – Sport
•  Cele mai bune rezultate:  

Locul 10 – sprint – Concurs 
IBU juniori,  Cehia, 2018 
Locul 28 – sprint – 
Campionate Mondiale 
juniori, Estonia 2018

•  Vârsta – 17 ani
•  Club sportiv – CSȘ 

Miercurea Ciuc
•  Hobby – Lectură, desen
•  Cele mai bune rezultate:  

Locul 1 – sprint – 
Campionat Național 
juniori, 2018
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MARIAn GABRIEL FOLEA

nICOLAE DAn GÎRBACEA 

•  Vârsta – 16 ani
•  Club sportiv – CSȘ Dinamo 

Râșnov
•  Hobby – Ciclism și alergare
•  Cele mai bune rezultate:  

Locul 3– urmărire – 
Campionat Național 
juniorilor III, 2018 
Locul 3– sprint – Campionat 
Național juniorilor III, 2018

•  Vârsta – 16 ani
•  Club sportiv – CSȘ Dinamo 

Râșnov
•  Hobby – Biatlon
•  Cele mai bune rezultate:  

Locul 2– individual – 
Campionat Național juniori, 
2017 
Locul 2– sprint – Cupa 
României juniori, 2017 
Locul 4 – urmărire – 
Campionat Național juniori, 
2018
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ROBERT GRUMEZA

TAMÁS KOVÁCS

•  Vârsta – 17 ani
•  Club sportiv – CSȘ Dinamo 

Râșnov
•  Hobby – Ciclism, alergare 
•  Cele mai bune rezultate:  

Locul 1 – 7,5 km sprint – 
Cupa Austriei juniori III, 
Obertilliach (Austria) 2017 
Locul 1 – 7,5 km sprint – 
Campionat Național juniori 
III, 2018 
Locul 1 – 10 km urmărire – 
Campionat Național juniori 
III, 2018

•  Vârsta – 17 ani
•  Club sportiv – CSȘ 

Miercurea Ciuc
•  Hobby – Fotbal
•  Cele mai bune rezultate:  

Locul 1– individual – 
Campionat Național 
juniori, 2018 
Locul 1– sprint – 
Campionat Național 
juniori, 2018 
Locul 8 – ștafetă – 
Campionat Mondial 
juniori, Otepaa 
(Estonia) 2018
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SZILÁRD MÁRTOn
Antrenor biatlon

TUDOR GÎRBACEA
Antrenor biatlon

VASILE pETRU ȘnEAGA
Antrenor biatlon
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program concurs
BIATLOn

Data Ora de 
începere proba

Marți, 12 
februarie

10:00 7,5 km sprint - băieți

13:00 6 km sprint - fete
Miercuri, 

13 
februarie

10:00 12,5 km individual 
- băieți

13:00 10 km individual - fete

Vineri, 15 
februarie 10:00

Ștafeta mixtă 2x6.0 
km + 2x7.5 km  
(fete: 3x2km + 

băieți: 3x2,5km)

Întrecerile de biatlon vor avea loc la 
Centrul de schi nordic Dvorišta



Alexandru George Barbu a reprezentat 
România în probele de schi alpin la 

JO PyeongChang 2018
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Schi alpin
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MăDăLInA nICOLETA pREDA

DIAnA AnDREEA REnțEA

•  Vârsta – 16 ani
•  Club sportiv – CS Carpați 

Sinaia
•  Hobby – Lectura
•  Cele mai bune rezultate:  

Locul 1 - slalom - Campionat 
Național cadeți, 2016 
Locul 1 - slalom - Campionat 
Național cadeți, 2017 
Locul 3 - slalom urias - 
Campionat Național cadeți, 
2018

•  Vârsta – 16 ani
•  Club sportiv – ASC Corona 

2010 Brasov
•  Hobby – Mersul cu bicicleta, 

desenul, lectura
•  Cele mai bune rezultate:  

Locul 1 -  slalom uriaș - 
Campionat Național copii, 
2015 
Locul 3 – slalom, slalom uriaș 
- PIBA Cup cadeți, Borovets 
(Bulgaria), 2017
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MARIA IOAnA COnSTAnTIn

ESZTER LőRInCZ

•  Vârsta – 17 ani
•  Club sportiv – CSA Steaua 

București
•  Hobby – Volei
•  Cele mai bune rezultate: 

Locul 1 – slalom  – Copa 
Bursa U 16, Uludag 
(Turcia), 2017 
Locul 2 - slalom uriaș  – 
Copa Bursa U 16, Uludag 
(Turcia), 2017

•  Vârsta – 16 ani
•  Club sportiv – CSȘ 

Gheorghieni
•  Hobby – Schi
•  Cele mai bune rezultate:  

Locul 1 - slalom - 
Campionat Național cadeți, 
2018
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IOAn ALExAnDRU BORDI

hOREA AnDREI OLTEAnU

•  Vârsta – 17 ani
•  Club sportiv – CSȘ Blaj
•  Hobby – Activitățile sportive
•  Cele mai bune rezultate: 

Locul 2 – slalom - Cupa 
Serbiei cadeții, 2015  
Locul 1 - slalom, 
slalom uriaș, coborare - 
Campionatul Național pentru 
copii, 2015 
Locul 1- slalom și coborâre - 
Campion Național de cadeți, 
2017

•  Vârsta – 17 ani
•  Club sportiv – ASC Corona 

2010 Brașov
•  Hobby – Schiul alpin
•  Cele mai bune rezultate:  

Locul 1 - slalom uriaș - 
Campionat Național cadeți, 
2015 
Locul 1 - slalom uriaș  - 
Campionat Național cadeți, 
2016
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VLAD AnTOn DAnCIU

hUnOR SZőKE

•  Vârsta – 17 ani
•  Club sportiv – CS Dinamo 

București
•  Hobby – Schi
•  Cele mai bune rezultate: 

Locul 34 - slalom – 
Concurs Juniori Kolasin 
(Muntenegru) 2018 
Locul 36 – slalom– Concurs 
FIS Kolasin (Muntenegru) 
2018

•  Vârsta – 16 ani
•  Clubul sportiv – ASC 

Corona 2010 Brașov
•  Hobby – Jocurile
•  Cele mai bune rezultate: 

Locul 1 - slalom, slalom 
uriaș, combinată alpină - 
Campionat Național copii, 
2016 
Locul 3 - slalom uriaș  - 
PIBA Cup cadeți, Borovets 
(Bulgaria) 2018 
Locul 1 - slalom, slalom 
uriaș, combinată alpină 
- Campionat Național 
cadeți, 2018
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VICTOR TIBERIU TAnțOȘ  
Antrenor schi alpin

AnDREI BURChIU  
Antrenor schi alpin

AnDREI SZILAGyI
Antrenor schi alpin
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program concurs  
SChI ALpIn

Data Ora de 
începere proba

Luni, 11 
februarie

Mansa 1- 10:00; 
Manșa 2 - 12:30 Slalom uriaș – fete

Marți, 12 
februarie

Mansa 1- 10:00; 
Manșa 2 - 12:30 Slalom uriaș - băieți

Miercuri, 13 
februarie

Mansa 1- 10:00; 
Manșa 2 - 12:30 Slalom – fete

Joi, 14 
februarie

Mansa 1- 10:00; 
Manșa 2 - 12:30 Slalom – băieți

Vineri, 15 
februarie 09:00

Slalom paralel 
echipe mixte 
(fete și băieți)

Întrecerile de slalom și slalom uriaș vor avea 
loc în Centrul Olimpic de schi Jahorina, 
pe pârtia Prača, iar cele de slalom paralel 
echipe mixte, la Centrul de schi Bjelašnica



Paul Constantin Pepene a reprezentat România în întrecerile 
de schi fond la FOTE Monthey 2005 și la trei ediții ale JO 

(Vancouver 2010, Sochi 2014, PyeongChang 2018)
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Schi fond
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AnDREA CSUTAK

IOAnA GEORGIAnA AnDRECA

•  Vârsta – 16 ani
•  Club sportiv – CSȘ Miercurea 

Ciuc
•  Hobby – Filmele
•  Cele mai bune rezultate:  

Locul 1 - individual – Campionat 
Național cadeți, 2017 
Locul 1 - individual - Campionat 
Național, 2017 
Locul 1 – ștafetă – Campionat 
Național, 2017

•  Vârsta – 17 ani
•  Club sportiv – LPS Bistrița
•  Hobby – Ciclism, lectură
•  Cele mai bune rezultate:  

Locul 1 – 5,6 km pantă – 
Campionat Național pe role 
juniori II, 2018 
Locul 1 – 7,5 km liber - 
Campionat Național pe role 
juniori II, 2018 
Locul 2 – 5 km pantă – Cupa 
Balcanică juniori II, Metsovo 
(Grecia), 2018
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SÎnZÎIAnA IOAnA MÎnDRILă

MARIA DUMITRELA AnDRECA

•  Vârsta – 17 ani
•  Club sportiv – CSȘ Vatra 

Dornei
•  Hobby – Muzica
•  Cele mai bune rezultate: 

Locul 2 - individual – 
Campionat Național junior 
II, 2017

•  Vârsta – 17 ani
•  Club sportiv – LPS Bistrița
•  Hobby – Ciclism, lectură, 

shopping
•  Cele mai bune rezultate:  

Locul 1 – 5,5 km clasic 
– Campionat Național 
juniori, 2018 
Locul 3 – 7,5 km liber 
- Campionat Național  
juniori, 2018 
Locul 3 – 5 km pantă – 
Cupa Balcanică seniori, 
Metsovo (Grecia), 2018
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LIVIU DARIUS hAnGAnUț

SZABOLCS FORIKA

•  Vârsta – 16 ani
•  Club sportiv – CSM Bistrița
•  Hobby – Ciclism, muzică, înot
•  Cele mai bune rezultate: 

Locul 1 – triatlon – Winter 
Triathlon Cheile Grădiștei, 
2018 
Locul 3 – 5,6 km pantă – 
Campionat Național pe role 
juniori II, 2018

•  Vârsta – 17 ani
•  Club sportiv – CSȘ 

Gheorghieni
•  Hobby – Ciclism, sporturi 

extreme
•  Cele mai bune rezultate: 

Locul 2 – 10 km liber – 
Campionat European juniori, 
Saint Ulrich (Austria), 2017 
Locul 1 – 10 km liber – 
Campionat Național, 2018
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FLAVIU COnSTAnTIn păVăLEAn

FLORIn ROBERT DOLhăSCU

•  Vârsta – 17 ani
•  Club sportiv – LPS Bistrița
•  Hobby – Ciclism, înot
•  Cele mai bune rezultate: 

Locul 3 – 7,5 km clasic, 10 
km liber, 10 km skiatlon  – 
Campionat Național juniori, 
2018

•  Vârsta – 17 ani
•  Club sportiv – CSȘ Dinamo 

Râșnov
•  Hobby – Schi
•  Cele mai bune rezultate: 

Locul 1 – 10 km liber - 
Cupa Balcanică Naousa 
(Grecia), 2018 
Locul 3 – 10 km liber - 
Cupa Balcanică Mavrovo 
(Macedonia), 2018 
Locul 4 – 10 km liber – 
Campionat European 
juniori Saint Ulrich 
(Austria), 2017



62

COSTEL TERCIU  
Antrenor schi fond

AnDREI pOTÎnGă  
Antrenor schi fond

ISTVÁn JÁnOSI 
Antrenor schi fond
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program concurs
SChI FOnD

Data Ora de 
începere proba

Luni, 11 
februarie

10:00 7.5 km clasic - fete

12:00 10 km clasic – băieți

Marți, 12 
februarie

10:00 5 km liber- fete
12:00 7.5 km liber - băieți

Joi, 14 
februarie

10:30 Calificari: Sprint 
clasic  - fete

11:20 Calificari: Sprint 
clasic  - băieți

13:00 FINALE: Sprint 
clasic  - fete si băieți

Vineri, 15 
februarie 10:30 Ștafetă mixtă 4x5 km

Întrecerile de schi fond vor avea loc pe 
pârtiile din Veliko Polje, pe platoul IGMAN



Emil Imre – locul I la FOTE Brașov 2013 la short track 1000 m, 
primul român medaliat cu aur la o ediție de iarnă a FOTE
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Short track
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JóZSEF CSOnGOR CSILLAG

KATALIn ALBERT

•  Vârsta – 16 ani
•  Clubul sportiv – CSȘ 

Miercurea Ciuc
•  Hobby – Muzică și desen
•  Cele mai bune rezultate:  

Locul 2 - 500 m, 1000 
m, 1500 m - Campionat 
Național juniori B, 2018

•  Vârsta – 14 ani
•  Clubul sportiv – CSȘ 

Miercurea Ciuc
•  Hobby – Sport și muzică
•  Cele mai bune rezultate:  

Locul 1 - 500 m, 1000 
m, 1500 m - Campionat 
Național juniori B, 2018 
Locul 1 - 500 m, 1500 m 
- Danubia Sanok Open de 
juniori D (Polonia), 2018 
Locul 3 - 500 m, 1000 
m, 1500 m - Campionat 
Național seniori, 2018
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GEORGE LUCIAn țEpEȘ

KRISZTA pOnGRÁCZ VÁKÁR

•  Vârsta – 14 ani
•  Clubul sportiv – CSU 

Brașov
•  Hobby – Patinaj
•  Cele mai bune rezultate:  

Locul 1 - 500 m - 
Campionat Național juniori 
C, 2018 
Locul 3 - 500 m, 1000 
m, 1500 m - Campionat 
Național short track pe role,  
juniori C, 2018

•  Vârsta – 15 ani
•  Clubul sportiv – CSȘ 

Miercurea Ciuc
•  Hobby – Sport și muzică
•  Cele mai bune rezultate:  

Locul 1 - 500 m, 1000 
m - Campionat Național  
juniori D, 2016 
Locul 1 - 500 m, 1000 
m, 1500 m - Campionat 
Național  juniori C, 2018  
Locul 4 - 500 m, 1500 m 
- Danubia Slovak Open 
juniori C (Slovacia), 
2017
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KATALIn KRISTó  
Antrenor short track

ZSOLT KALAMÁR KERTéSZ  
Antrenor short track
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program concurs 
ShORT TRACK

Data Ora de 
începere proba

Luni, 11 
februarie

10:05 FINALE: 1500 m 
(fete și băieți)

13:45 Serii: Ștafetă 
mixtă 3000 m

Marți, 12 
februarie 10:05

FINALE: 500 m (fete 
și băieți), urmate de 
Semifinale: Ștafetă 

mixtă 3000 m

Vineri, 15 
februarie 11:05

FINALE: 1000 m (fete 
și băieți), urmate 

de FINALE: Ștafetă 
mixtă 3000 m

Întrecerile de short track vor avea loc 
pe patinoarul din cadrul Centrului 
multi-sport SKENDERIJA.



Mátyás Iszlay a 
obținut cel mai 
bun rezultat la 
snowboarding 

pentru 
România 

la o ediție 
FOTE - locul 

6 - snowboard 
cross (SBX) -  

Erzurum 2017
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Snowboard
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SILVIU pOpA

•  Vârsta – 16 ani
•  Clubul sportiv – Ride more
•  Hobby – Downhill
•  Cele mai bune rezultate: 

Locul 1 – freestyle – Concurs 
Adrenalin Mountain Park, 
2017 
Locul 47 – cross – Campionat 
Mondial juniori, Noua 
Zeelandă, 2018

FLORIn ȘTEFAn STAICU  
Antrenor snowboard
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program concurs
SnOWBOARD

Data Ora de 
incepere proba

Marți, 12 
februarie 08:00

Calificări și FINALE: 
Întreceri pe pârtie 

(băieți și fete)
Joi, 14 

februarie 08:00 Calificări și FINALE: 
Big Air (băieți și fete)

Întrecerile de snowboard vor ave loc pe 
pârtiile din Centrul de schi Bjelašnica, 
gazda celei de-a XIV-a ediții a Jocurilor 
Olimpice – Sarajevo 1984
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Edițiile de iarnă  
precedente FOTE

Erzurum 2017

Liberec 2011

Monthey 2005

Popradd-Tatry 1999

Vuokatti 2001Bled 2003

Sundsvall 1997 Andorra 1995

Aosta 1993

Jaca 2007Slask-Beskidy 2009

Brașov 2013Vorarlberg-
Liechtenstein 2015
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Oficiali & Staff 
tehnic
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MIhAI CLAUDIU COVALIU, 
președinte COSR

pUIU GASpAR, 
Oficial de echipă

FLORIn MIȘCă, 
Membru Comisia  

FOTE a EOC

GEORGE BOROI, 
Secretar General al COSR

DRAGOȘ ROBERT 
TăTARU, 

Șef de misiune
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RăZVAn SILVIU 
DUMBRAVă, 

Responsabil financiar

ATTILA CZOnT 
Kinetoterapeut

DAn FLORIn TănASE, 
Medic Echipa  

Olimpică

DAnIELA MARIA 
IOnESCU, 

Responsabil media

RADU ALExAnDRU 
nICULESCU, Responsabil 

transport și logistică

MARIAn CIpRIAn 
GhEORGhE, 

Adjunct șef de misiune
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