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JUDETUL OLT 

 
 

 

STIMAŢI  OASPEŢI 
 
 Bun venit în judeţul Olt,  judeţ situat în sudul ţării, pe cursul inferior al râului 
Olt. 
 Judeţul Olt are o suprafaţă totală de 5498 kmp, reprezentând 2,3% din 
suprafaţa ţării. 
 Populaţia judeţului Olt este de 512’597 locuitori. Axa Nord – Sud a judeţului 
are o lungime de 78 km. În partea de sud, pe o lungime de 47 km,  Dunărea face 
hotarul ţării cu Bulgaria. 
 Judeţul Olt are 101 localităţi, dintre care două municipii: Slatina şi Caracal, 
cinci oraşe : Balş, Corabia, Drăgăneşti-Olt, Piatra-Olt, Scorniceşti şi 94 de comune cu 
380 sate. 
 Capitala judeţului, Slatina, se află la o distanţă de 185 km faţă de capitala ţării, 
Bucureşti. 

Secţia de lupte C.S. Aluminiu – ALRO s-a afiliat la Federaţia Română de 
Lupte în anul 1967, a fost promovată în divizia B până în anul 1970 după care a 
promovat în divizia A, condusă de antrenorul emerit Bărbulescu Dumitru, a avut o 
ascensiune aproape liniară culminând cu câştigarea titlului de Campioană a României 
în 1996 – între echipe ca Dinamo Bucureşti, Steaua Bucureşti, Dacia Piteşti cât şi alte 
secţii puternice din tara. 

 

 
 



  Liceul cu Program Sportiv Slatina a fost infiintat in anul 1996 si are 7 sectii 
sportive de performanta : lupte , handbal , judo , atletism , fotbal , tenis de masa,si 
volei. 
  Sectia de Lupte este una dintre cele de baza care a aparat culorile Liceului prin 
cucerirea de medalii la Campionatele Nationale Individuale si pe Echipe , de 
participare la Turnee Internationale, Campionate Europene si Mondiale. 

Liceul cu Program Sportiv, secţia de lupte, este pepiniera unde se descoperă şi 
se pregătesc sportivi capabili să participe la competiţii de mare anvergură, profesorii 
de specialitate, Răduţescu Ion şi Scuturiciu Constantin, colaborând foarte bine cu 
staful Clubului Sportiv Municipal Slatina. 
 
 Conditiile de pregatire  cat si cele pentru desfasurarea concursurilor sunt foarte  
bune, ca urmare a impicarii stafului menegerial al Liceului si colaborarii noastere  cu 
Primaria orasului Slatina, cu Inspectoratul Scolar Judetean Olt ,  cat si cu Directia 
Judeteana pentru Sport si Tineret Olt              
  
  În ceea ce priveşte competiţia ca atare, vă felicităm că participaţi la 
această finală şi vă dorim să obţineţi medalii cât mai strălucitoare. 
 Sperăm ca serviciile oferite pe perioada desfăşurării competitiei să fie la 
nivelul exigenţelor dumneavoastră astfel încât să vă amintiţi cu plăcere de acest oraş 
şi de aceasta Finala. 
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PROGRAMUL DE DESFĂŞURARE AL 

CONCURSULUI 
 

 

Vineri  15.05.2015 

Ora  12.00   Sosirea delegaţilor şi concurenţilor 

Ora  17.00 – 18.00  Şedinţa tehnică 

Ora  18.00 – 18.30  Cântarul oficial 

 

Sâmbăta  16.05.2015 

 

Ora  09.00 – 09.30  Festivitatea de deschidere 

Ora  09.30 – 13.30  Concurs 

Ora  16.00 – 20.00  Concurs 

 
 

Duminică  17.05.2015 

 

Ora  09.00 – 13.00  Concurs 

Ora  13.00 – 13.30  Festivitatea de premiere 

 
 

 

 

 

 

 



Campionatul  Naţional Scolar 
 

2015 
LUPTE LIBERE Finala 

       In conformitate cu Calendarul Competitional al Campionatelor National Scolare, 
editia 2014-2015, Inspectoratul Scolar al judetului Covasna va organiza, in municipiul 
Sf. Gheorghe, in perioada 15-17.05.2015, etapa  finala a Campionatului National de 
Lupte Libere, fete si baieti. 

- Sosirea participantilor: 15.05.2015-la Colegiul National “Mihai Viteazul” din 
Sf.Gheorghe; 

- Cazarea si masa participantilor: Colegiul National “Mihai Viteazu “ din Sf. 
Gheorghe, str.Kos Karoly nr.22, tel. 0267/314571, fax. 026/312984 

- Sedinta tehnica: 15.05.2015-orele 17,00- la Colegiul National “Mihai Viteazul” 
din Sf.Gheorghe 

- Cantar oficial: 15.05.2015-orele 18,00-la Colegiul National “Mihai Viteazul” din 
Sf.Gheorghe 
 

 Relatii suplimentare pot fi obtinute de la profesorii: Hatos Peter -0722596714 si 
Kertesz David 

        Ciprian-0745667517 si inspectorul scolar Farkas Csaba Istvan- tel. 0745418585 . 
    Competitia se va desfasura in sala de sport a Municipiului Sf. Gheorghe in perioada 

16-17.05.2015. 
 Va rugam sa confirmati participarea la competitive in termenul stabilit de 
regulament, la nr. de fax     
    0267/351482 
Pentru decontarea cheltuielilor de cazare si masa, va rugam sa aveti asupra 

dumneavoastra, documenmtele stipulate de regulamentul de organizare a 
competitiilor sportive scolare (tabele nominale inregistrate, stampilate, semnate de 
conducatorul unitatii de invatamant, care sa cuprinda numele si prenumele 
sportivilor calificati, codul numeric personal, categoria de greutate, numele si 
prenumele cadrelor didactice insotitoare, numarul si seria cartii de identitate). 
Conducatorii auto nu pot beneficia de cazare si masa decat contra cost – 22 lei 
masa si 12 lei cazarea. 

Organizatorii etapelor de zona sunt rugati sa transmita urgent I.S.J. Covasna 
tabelele nominale cu sportivii calificati la etapa nationala (fax: 0267/351482; e-mail: 
farkascsabaistvan@gmail.com). 

       
                                                                                                               
                                                                                      Va asteptam cu drag. 

 


