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Cu ocazia Zilei de 1 iunie, Liceul
Teoretic SOCRATES, Grupul

colar de Industrie Alimentar ,
Clubul Sportiv Tibiscus i Clu-
burile ROTARY, ROTARACT,
INTERACT Timi oara, au orga-
nizat cu sprijinul Inspectoratului

colar al Jude ului Timi i al
Serviciului Rutier din Inspec-
toratul Jude ean de Poli ie
TImi , un interesant concurs
destinat elevilor de clasele V-
VIII, ROCICLETA, edi ia a III-a,
în data de 5 iunie 2010, de la ora
08:45, care a inclus:
Ora 09:00 - un test gril  (de 15
minute) din reguli de circula ie
Ora 09:15 - o prob  de limba
român  – scrierea unei compu-
neri direct pe calculator (45
minute)
Ora 10:15 - o prob  sportiv  –
concurs de biciclete (parcurge-
rea unui traseu de îndemânare
la care se va nota timpul în
secunde i num rul de puncte
de penalizare)
Au existat 3 comisii de evaluare:
La proba de reguli de circula ie,
pre edinte, Comisar ef Nicolae
Istrat
La proba sportiv , pre edintele
Clubului Sportiv TIBISCUS,
Marius Karnyanszky
La proba de limba român i

tehnoredactare, pre edinte,
Inspector Jelco Stancov
Fiecare unitate colar  a putut
participa cu 1 sau 2 echipaje de
3 elevi, dintre care cel pu in doi
au luat startul la proba sportiv
(din fiecare echip ). Elevii au
putut veni cu bicicleta personal
sau au putut utiliza bicicletele
puse la dispozi ie de Clubul
ROTARY Timi oara. Echipajul
de pe locul I a primit ca premiu 3
biciclete (oferite de ROTARY),
iar cele de pe locul II i III, premii
constând în materiale sportive
(oferite de C.S.TIBISCUS). To i
sportivii au primit câte o diplom
i o ciocolat . Sportivul cu cel

mai bun parcurs al traseului de
ciclism a primit o pereche de
role (din partea C.S.TIBISCUS).
Echipa clasat  pe locul I, având
în compunerea sa pe colegul
nostru Alex Falu i, a reu it s
ob in  cel mai bun punctaj cum-
ulat i s  plece acas  cu trei
biciclete nou-nou e.
Pute i urm ri al turat câteva
imagini de la concurs i de ase-
menea v  pute i descre i frun ile
cu cele mai bune trei eseuri.

Marius KARNYANSKY
pre edintele Clubului Sportiv
Tibiscus

Lumea v zut   de pe biciclet  (loc 1)

Am iubit de mic  s  fac plimb ri pe biciclet  poate tocmai pentru
 mi-a fost insuflat  de copil  dorin a de s tate i totodat

dragostea cu care tr iam vacan ele în natur .
Pentru mine plimb rile cu bicicleta înseamn  a reu i s   percepi
lumea cu al i ochi i s  te po i bucura de frumuse ile locurilor i
împrejur rilor v zute într-un mod inedit, menit s  încânte i s
fascineze. Mi-aduc aminte de prima mea plimbare... Eram cu tata
pe un drum de ar , înv lui i de trilurile p relelor gure e, sim ind
sub noi fo netul frânt al frunzelor p site în ogorul f  vise. i
totu i noi aveam o dorin : s  descoperim locul, raiul c mpiilor
vaste,  s  p trundem în praful arâtor imagini i s  le putem împleti
în jurul sufletelor noastre, i totul s  fie altfel... S  fie o simpl

torie cu bicicleta.
În privirile mele de copil se  ascundea oglinda macilor sângero i
ce str luceau în lanurile aurii de grâu. i-n vântul ce roia prin
pletele mele str vezii,se contopeu frunze i vârtejuri de petale,
într-un accident de parfumuri i miresme. Cerul opac ascundea
glasurile încânt rii i str lucirea razelor timide de soare mângâiau
visul, demarau fluviul iluziilor, conturând o lume mult mai clar ,
mult prea frumoas .
Din acel vis m  trezea doar l tratul puternic al celui ce-mi era

rta  în  lumea de poveste. Azor sim ea i el farmecul acelei lumi,
i privindu-l pe tata, tiam c i el simte la fel ca i mine.
i-n acea lume transparent , sim eam c  ating cu genele bra ele

norilor. Îmbr area cald  a celor dou  lumi aprindea  orizontul
într-o aprins  înfl rare. i totul era, îns   o feeric  iluzie. În acea
încântare, în lumea privirilor mele, m  aducea la via uierul
serilor pustii i o simpl   imagine a unei plimb ri cu bicicleta printre

rile str vezii.

el Silvia, Cristun Lucian, Rus Sorin Galaad – coala
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Lumea  v zut  de pe biciclet  (loc 2)

Era toamn . Eram în ultima sapt mân  de vacan  .Un prieten
mi-a povestit  despre un concurs de biciclete renumit la ei în ora .
Am fost impresionat de el i am hot rât s  particip i eu, deoarece
tiam c   mersul pe biciclet  este s tos.

În sfâr it a venit i ziua concursului. F ceam echip  cu acel pri-
eten. Deja începuse concursul. Amândoi  aveam emo ii dar eram
siguri c  vom reu i. Traseul  trecea printr-o  p dure. Cum am ajuns
cu bicicletele acolo, cu to ii am  fost uimi i de acel peisaj: un râu de
o culoare superb , mul i arbori, stânci c zute ordonat, în unele
locuri anim lu e mici, ie ite din copaci, dar care, îns , nu încurcau
demararea concursului. Începuse sa bat  vântul i frunzele
cadeau din copac, una câte una  i bicicletele ridicau praful de jos,
din cauza vitezei mari. Ne era fric  s  nu provoc m un accident i

 lovim pe cineva sau ceva. Din fericire pentru to i, aceste
gânduri ne-au p sit atunci când am z rit linia de sosire. Din nou
emo iile ne înconjurau. Oare cine va câ tiga?
Podiumul era în fa , noi l sasem bicicletele i a teptam
ner bd tori. Organizatorii anun aser  câ ig torii: echipa noastr  a
câ tigat premiul cel mare.  Eram ferici i datorit  faptului c   am

zut peisaje superbe, câ tigasem experien i, desigur, biciclete
noi.

Moldovan Laura si Lungu David - Colegiul Tehnic „Ion Mincu“

Lumea v zut   de pe biciclet  (loc 3)

Îmi place s  m  plimb cu bicicleta în fiecare zi.
În vacan , împreun  cu prietenii mei, particip la diferite competi ii
sportive, ocupându-mi astfel timpul liber într-un mod s tos.În
timp ce m  plimb cu bicicleta, pot admira frumuse iile naturii i
peisajele încât toare ale acesteia.
Plimbarea cu bicicleta a devenit un hobby, fiind o modalitate de a

 relaxa. Mereu respect regulile de circula ie, prevenind astfel un
accident, care ar putea

-mi fac   bicicleta praf. M  simt norocos c tiu s  merg pe
biciclet i c  pot vedea lumea dinamic  de pe aceasta. Deseori,
demar m diferite competi ii sportive pe care reu im s  le par-
curgem cu bine.
Mereu îmi aduc aminte cât de fericit am fost atunci când p rin ii
mei mi-au d ruit prima mea biciclet . Îndat , am început s  înv
cum s  o manevrez, fiind uimit de felul in care vedeam lumea de
pe biciclet . Totodat  imi aduc aminte i de prima mea c tur ,
care a fost mai pu in dureroas  decât celelalte, având în suflet
dorin a de a persevera.
Îmi iubesc bicicleta, aceasta devenind pe parcursul anilor cel mai
bun prieten care nu m-a dezam git niciodat .

Croitoru Ana Maria, Buga Patrik, Gu  Alexandru – coala
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