Primăria și Consiliul Local Râșnov
vă urează „Sărbători Fericite”!
„UN OM INFORMAT ESTE UN OM PUTERNIC”
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„Dragi râșnoveni,
Este vremea celor mai frumoase sărbători, în care ne
bucurăm de nașterea Domnului și ne gândim la un viitor
mai bun. Cu cele mai bune
gânduri mă îndrept către
dumneavoastră și vă doresc
un Crăciun cu belșug în casă,
pe masă și în inimi, un an nou
frumos, cu sănătate, împliniri și momente de fericire alături de toţi cei dragi. Acum, la sfârșit de an,
ţin, totodată, să vă mulţumesc pentru tot sprijinul
pe care ni l-aţi acordat de-a lungul anului, mie și
Consiliului Local, pentru a putea duce la capăt
proiectele pe care ni le-am propus. Fie ca 2018 să
fie un nou an al realizărilor! Sărbători fericite și
La mulţi ani!”
Liviu Butnariu,
primarul orașului Râșnov
„În aceste zile vă doresc
tuturor ca nimic să nu vă
umbrească Sărbătoarea Crăciunului. Să fiţi bucuroși, să
petreceţi în pace și împlinire.
Iar în noul an să aveţi parte
doar de lucruri bune, liniște
în suflet, dar mai ales să aveţi
sănătate. Și sper ca tot ceea
ce vă doriţi să devină realitate în anul ce vine. Crăciun
fericit, vouă și celor dragi vouă. Să vă fie
îmbelșugate casa, masa și inima, să avem toţi
parte de pace și de binecuvântare. La Mulţi Ani
și sărbători fericite!”
Adrian Veștea,
președintele Consiliului Judeţean Brașov
„La Mulţi Ani, râșnoveni! Acum, în prag de
Sărbători, echipa Consiliului Local Râșnov vă
urează multă sănătate, fericire și împliniri, alături
de cei dragi. Fie ca bucuria, dragostea și speranţa
să vă însoţească în fiecare zi a anului 2018!”
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La mulţi ani,
2018!

Revelion în Piaţa Unirii
Primăria Râșnov va organiza și în acest an ceea ce a
devenit deja un eveniment tradiţional, petrecerea în
aer liber de Revelion. Astfel, râșnovenii sunt așteptaţi
să treacă pragul noului an în Piaţa Unirii, unde

atmosfera va fi întreţinută de un DJ, iar pentru miezul
nopţii a fost pregătit un frumos foc de artificii ce va
marca cumpăna dintre ani. Spectacolul este programat să înceapă la ora 23.00 și va dura până la ora 0.30.

Programul
competiţiei
" Vineri, 5 ianuarie
12.00 – 15.00
Antrenamente
oficiale și calificări.
" Sâmbătă, 6 ianuarie
13.00 – 16.00
Competiţii.
" Duminică, 7 ianuarie
08.30 – 11.30
Competiţii.
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O parte din investiţiile anului 2018,
pregătite deja pentru derulare
Până la primăvară, când vremea va permite redeschiderea șantierelor, vor fi finalizate
documentaţiile și procedurile de atribuire a lucrărilor la noi obiective de interes pentru oraș

Planuri reabilitare

În primăvară va începe modernizarea Policlinicii
Luna aceasta va fi semnat
contractul de lucrări, iar
șantierul va fi deschis imediat ce
vremea va permite acest lucru.
În prima etapă de modernizare,
activitatea medicală se
va desfășura normal
Lansată în a doua jumătate a lunii
octombrie, licitaţia privind lucrările incluse în
prima etapă de extindere și modernizare a Policlinicii Râșnov este aproape finalizată. Pentru a

obţine acest contract s-au înscris șapte firme,
dar numai patru dintre ele au depus și documentaţia completă, astfel că numai dosarele
depuse de acestea au intrat în evaluarea
tehnică și financiară. Potrivit primarului Liviu
Butnariu, în scurt timp va fi desemnat și
câștigătorul licitaţiei. „Până la sfârșitul anului,
după ce vor fi parcurse toate etapele prevăzute
de legislaţie, vom semna și contractul de
lucrări pentru această primă etapă. Începerea
lucrărilor este programată pentru primăvara
anului viitor, iar termenul de execuţie ce va fi
prevăzut în contract va fi de 6 luni. Intervenţiile se vor realiza în exterior, astfel că, în

Proiectul „Casa de Cultură”,
predat arhitectului
Soluţia de refacere a picturilor,
o provocare pentru consultant
Casa de Cultură din Râșnov, una dintre
principalele clădiri simbol ale orașului, va
deveni un „mall cultural”, în care se vor
amenaja săli de spectacole, zone expoziţionale, dar și spaţii în care se vor putea
desfășura activităţi interactive. Pentru
reabilitarea acestui imobil istoric readus în
patrimoniul orașului, a fost fixată tema de
proiectare, fiind în curs de semnare contractul de servicii pentru realizarea studiului de fezabilitate și a documentaţiei de
avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI).
„Având în vedere că este vorba de un proiect
complex, pentru atribuirea contractului, pe
lângă preţ, s-a impus ofertanţilor și criteriul calitate, respectiv experienţa profesională”, a precizat primarul Liviu Butnariu.

Arhitectul care va câștiga licitaţia va trebui
să prezinte soluţiile tehnice de reabilitare și
refuncţionalizare în conformitate cu noua
destinaţie prevăzută în tema de proiectare.
Totodată, „o sarcină importantă a consultantului care va realiza documentaţia va fi
identificarea unei soluţii de restaurare a
picturilor interioare, acestea fiind unul dintre elementele definitorii ale clădirii”, a mai
precizat Liviu Butnariu.
Termenul de finalizare a acestui contract va fi de trei luni de la data emiterii
ordinului de începere a serviciilor. Tot pentru pregătirea intervenţiilor efective asupra
imobilului, conform legislaţiei, trebuie
obţinute și o serie de avize și acorduri speciale, inclusiv de la Direcţia de Cultură a
Judeţului Brașov. Ulterior, în baza soluţiilor
tehnice prezentate de consultant, va fi
lansată și licitaţia de lucrări.

perioada derulării lucrărilor, activitatea medicală din interiorul Policlinicii nu va fi afectată”, a precizat Liviu Butnariu.
Lucrările incluse în această primă etapă,
cu o valoare estimată de 2.298.291,97 lei, fără
TVA, presupun refacerea acoperișului, cu
modificarea pantei și transformarea podului în
spaţii cu destinaţie de cabinete medicale în sistem ambulator, izolarea termică a întregului
imobil și realizarea unui lift exterior.
Practic, podul existent va fi înălţat prin
mansardare, iar pe nivelul nou construit se
vor amenaja 16 cabinete medicale. În aceste
spaţii nou create vor fi mutate, temporar,

cabinetele medicale existente, pentru perioada de derulare a celei de-a doua etape de
modernizare a Policlinicii, în cadrul căreia se
vor realiza intervenţii complete la etajele
inferioare. Se va porni de la reabilitarea reţelelor utilitare și se va merge până la refacerea
finisajelor în toate cabinetele, holuri și anexe.
Parterul va fi recompartimentat, aici urmând
a funcţiona centrul de permanenţă, o
recepţie cu sală de așteptare, farmacie etc.
Tot în etapa a 2-a, se va reamenaja curtea
interioară, pe aici urmând a se muta și accesul în „noua” policlinică odată cu finalizarea
lucrărilor de modernizare.

Strada Izvor,
asfaltată
în totalitate

Ultimul segment al străzii Izvor, respectiv
cel din dreptul cartierului Primăverii 2, a fost
asfaltat zilele trecute. Primul strat de asfalt, cel
de bază, a fost turnat în 7 decembrie, iar o zi
mai târziu zi a fost turnat și covorul asfaltic
final, cel de uzură. Ulterior, în 9 decembrie, au
fost trasate și marcajele stradale.
Deocamdată, a declarat primarul Râșnovului, Liviu Butnariu, stratul de asfalt a fost turnat numai pe suprafaţa carosabilă, urmând ca
trotuarele să fie asfaltate abia după ce se vor
realiza lucrările la sistemul de canalizare.
După cum relatam în ediţia anterioară a
„Gazetei de Râșnov”, acestea sunt întârziate de
faptul că străzile din cartierul Primăverii 2, pe
traseul cărora trebuie să se facă legătura cu
colectorul de ape uzate din proximitatea DN
73, nu sunt încă cedate în proprietatea publică
de către deţinătorii privaţi.

Șantierul colectorului din Cartierul 2 a intrat în conservare
Proiectul a trecut cu bine
de etapa cea mai complicată:
subtraversarea drumului naţional
Proiectul privind realizarea colectorului
de pe străzile Ioan Slavici, Alexandru Sahia
și Uzinei, care urmează să rezolve problema
apelor pluviale din Cartierul 2, a trecut de
cea mai complicată etapă, respectiv subtra-

versarea drumului naţional. „A fost o
lucrare foarte complicată, care a fost realizată în condiţii de trafic rutier intens. Din
acest motiv, pentru trecerea ţevii în subteran s-a realizat un foraj pe sub artera
naţională. Toate lucrările au decurs normal, nu au fost afectate celelalte reţele existente, care, în toată această perioadă, au
funcţionat în regim normal”, a declarat pri-

marul Râșnovului, Liviu Butnariu.
Acum, având în vedere că a început
sezonul rece, au fost realizate intervenţiile
aferente trecerii șantierului în conservare,
urmând ca în primăvara anului anul 2018,
imediat ce vremea va permite, lucrările să
fie reluate. Pentru anul viitor sunt programate lucrări pe străzile Slavici, Sahia și
Uzinei, dar și construirea separatorului de

hidrocarburi, din care apele se vor deversa
în pârâul Ghimbășel.
Odată cu realizarea acestei investiţii, cu
o valoare totală de 892.745 lei, finanţată
integral de la bugetul local, apele rezultate
în urma precipitaţiilor de pe străzile din
Cartierul 2 nu se vor mai scurge pe drum, ci
vor fi preluate de o reţea special proiectată
în acest scop.
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RÂªNOVUL ASIGURÃ PERMANENÞA DE SÃRBÃTORI
Principalele atracţii turistice
nu vor fi închise nicio zi în
perioada Sărbătorilor de Iarnă

Iluminat de ultimă
generaţie în cele trei
cartiere de blocuri
În ISR, Florilor și Chimica se vor instala
corpuri de iluminat cu tehnologie LED
Pe lângă realizarea canalizării pluviale și reabilitarea arterelor
rutiere și pietonale, cartierele de blocuri ISR, Romacril și Florilor sunt
incluse și în programul de modernizare a iluminatului public,
începerea lucrărilor fiind programată pentru primăvara anului viitor.
Potrivit primarului Râșnovului, Liviu Butnariu, în cele trei cartiere se
vor instala noi stâlpi, iar iluminatul se va realiza cu tehnologia LED.
Pentru proiectele din cele trei cartiere, au fost elaborate deja studiile
de fezabilitate, iar în această perioadă se lucrează la dosarul aferent licitaţiei pentru proiectarea și execuţia lucrărilor.
„La începutul anului viitor va fi lansată procedura de achiziţie,
care va fi împărţită în trei loturi, câte unul pentru fiecare cartier. Este
o procedură mai flexibilă, care permite unei firme să opteze pentru
una sau mai multe loturi. Intenţia noastră este ca în primăvara anului viitor, când vremea va fi favorabilă, să înceapă lucrările propriuzise”, a declarat Liviu Butnariu.
Potrivit documentaţiei, valoarea totală a proiectului de modernizare a iluminatului din cele trei cartiere este estimată la suma de
1.076.499 lei (fără TVA), din care 257.530 lei (fără TVA) pentru iluminatul din cartierul Florilor, 369.598 lei (fără TVA) pentru lucrările din
cartierul ISR și 449.371 lei (fără TVA) pentru sistemul de iluminat din
cartierul Romacril.
Proiectul de modernizare a iluminatului public în cele trei cartiere
presupune trecerea în subteran a cablurilor de alimentare, instalarea
unor stâlpi de iluminat zincaţi, rezistenţi la intemperii, precum și
montarea unor lămpi LED.

Program mai amplu de modernizare
a iluminatului stradal

Cetatea Râșnov își așteaptă vizitatorii în perioada
sărbătorilor de iarnă, inclusiv în zilele de weekend, în
zilele de Crăciun, 25 – 26 decembrie 2017, dar și în
primele zile ale noului an, 1 - 2 ianuarie 2018. Programul de vizitare va fi zilnic, între orele 9.00 – 17.00,
iar tarifele rămân și ele aceleași - 6 lei pentru copii,
elevi și studenţi, 12 lei pentru adulţi, pentru copiii în
vârstă de până la 3 ani accesul fiind gratuit. Totodată,
liftul pe plan înclinat este și el disponibil turiștilor
după programul obișnuit, putând fi utilizat zilnic,
între orele 9.00 și 17.00, program de iarnă.
Un alt obiectiv turistic deschis vizitării după programul normal de iarnă, chiar și în zilele de sărbătoare, este Peștera Valea Cetăţii. Astfel, turiștii sunt
așteptaţi zilnic între orele 10.00 și 18.00.
Și Dino Parc va funcţiona după program normal,
fiind deschis zilnic între orele 10.00 și 17.00 de luni
până joi, între 10.00 și 18.00 vinerea și sâmbăta,
respectiv între 10.00 și 17.30 în zilele de duminică.
Excepţie vor face doar prima zi de Crăciun (25 decembrie) și prima zi a lui 2018, când dinozaurii se vor trezi
ceva mai târziu și își vor aștepta oaspeţii între orele
11.00 și 18.00.

Cei de la „Salubrizare” au liber
doar în 25 decembrie și 1 ianuarie
Lucrătorii SC Goscom Cetate Râșnov SA de la serviciul de salubrizare vor fi liberi doar în 25 decembrie
2017 și 1 ianuarie 2018. Potrivit directorului Goscom,
Rareș Secăreanu, în perioada sărbătorilor de iarnă,
atelierul de salubrizare nu va lucra în zilele amintite,
urmând ca deșeurile să fie ridicate în 26 decembrie
2017 și 2 ianuarie 2018, astfel că râșnovenii nu vor fi
afectaţi din acest punct de vedere.
În ceea ce privește casieriile Goscom, acestea nu
vor avea program cu publicul în zilele libere legale.

Trei echipe, pregătite în orice
moment să intervină pentru
deszăpezire. Goscom poate asigura
permanenţa în caz de necesitate
Autorităţile râșnovene s-au pregătit din timp pentru a deszăpezi străzile din oraș și pentru a răspândi
materiale antiderapante. Această activitate va fi asigurată, ca în fiecare an, de Goscom Cetate Râșnov, iar
utilajele de deszăpezire au intervenit deja pe străzi,
pentru a evita producerea poleiului, dar și pentru a
înlătura zăpada.
Conform directorului Goscom, Rareș Secăreanu,
„avem pregătite două pluguri, două sărăriţe, două
tractoare, un tractor cu lamă, două remorci de patru
metri cubi și alte două de un metru cub, o autospecială pentru deszăpezire cu lamă și RNSP (răspânditor material antiderapant), încă una cu lamă, un buldoexcavator, precum și patru șoferi și 10 muncitori.
Totodată, autorităţile locale au asigurat stocurile de
materiale antiderapante, respectiv 150 de metri cubi
de nisip, 30 de tone de sare, 60 de tone de clorură de
calciu, iar, dacă va fi nevoie, necesarul de materiale se
va suplimenta”.
Pentru a asigura activitatea de deszăpezire și combatere a poleiului, sunt pregătite trei echipe, care vor
acţiona în baza unui grafic bine stabilit. În primă fază,
se intervine pe arterele principale, apoi pe străzile
secundare, fiecare dintre cele trei echipe având arondate străzi din ambele categorii.

Permanenţă la serviciul
„Decese”. În zilele libere,
urgenţele vor fi preluate de
ofiţerul de serviciu de la Primărie
Ca în fiecare an, Serviciul de Stare Civilă din
cadrul Primăriei Râșnov, prin biroul „Decese”, asigură
permanenţa pe toată perioada sărbătorilor de Crăciun
și Revelion. Astfel, în zilele libere legale, râșnovenii
care au un eveniment nefericit în familie pot suna
oricând la Primărie pentru a anunţa urgenţa, urmând
ca ofiţerul de serviciu să anunţe Serviciul de Stare
Civilă, care va lua legătura cu solicitanţii pentru programarea în vederea întocmirii actelor necesare.
Ultima zi lucrătoare de dinaintea sărbătorii de Crăciun este vineri - 22 decembrie, după care vor urma
patru zile libere (zile de weekend - 23, 24 decembrie și zile libere legale - 25, 26 decembrie). Programul se
va relua de miercuri, 27 decembrie, până vineri, 29
decembrie, cu menţiunea că, la Biroul de Evidenţă a
Persoanelor, în ultima vineri din lună nu se lucrează
cu publicul. Zilele de 30 și 31 decembrie 2017, respectiv 1 și 2 ianuarie 2018 sunt nelucrătoare, conform
legii. Programul normal de lucru va fi reluat miercuri,
3 ianuarie 2018, atunci când toate serviciile din cadrul
Primăriei vor redeveni disponibile cetăţenilor.

În planul de modernizare a iluminatului public mai sunt incluse
pentru 2018 și alte artere, respectiv strada Glăjărie (valoare estimată:
163.777 lei, fără TVA), strada Narciselor (159.192 lei, fără TVA), strada
Libertăţii (61.601 lei, fără TVA), strada Republicii, de la intersecţia cu
strada Florilor până la drumul naţional (103.773 lei, fără TVA) și strada I.L. Caragiale (650.826 lei, fără TVA).

Soluţie mai eficientă decât cea clasică
Unul dintre motivele pentru care se trece la tehnologia LED este
că din anul 2021 nu se vor mai produce echipamente de schimb pentru lămpile care funcţionează pe bază de sodiu.
Totodată, când s-a decis montarea acestui tip de corpuri de iluminat, autorităţile locale au luat în calcul faptul că tehnologia LED a
ajuns la un nivel care o face mult mai eficientă decât alte sisteme. Iluminatul stradal cu surse LED oferă un consum redus de energie (cu
până la 40% mai mic faţă de lămpile HID – cu sodiu), costuri reduse
de întreţinere, durată de viaţă foarte mare (până la 10 ani, ceea ce
reduce semnificativ costurile de întreţinere), plus o emisie de lumină
mai mare. De asemenea, la temperaturi scăzute, lămpile cu LED sunt
mai eficiente în comparaţie cu alte surse, iar posibilitatea de
direcţionare pe carosabil a lămpilor reduce cantitatea de lumină care
este îndreptată direct în ochii conducătorilor auto, astfel că riscul de
producere a accidentelor este redus.

DISPECERATE DE
URGENÞÃ NON STOP
Centrul de Permanenţă de la
Policlinica Râșnov, (urgenţe medicale,
program non-stop): 0268.230.123
Apă, Canalizare: 0724.005.189
și 0268.230.196
Salubritate, Deszăpezire: 0724.058.189
Salvamont Râșnov: 0725.826.668
Electrica: 0268.506.502
Engie: 0800877788, telverde
Număr unic de Urgenţă: 112
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Paradă spectaculoasă
de 1 Decembrie
Dubla sărbătoare a orașului nostru a fost
celebrată cu o defilare la care, alături de
militari, au luat parte și călăreţi în civil

Intonarea imnului naţional, momentul de început
al manifestărilor, și cel mai emoţionant

Înaintaţi în grad de Ziua României

Așa cum se întâmplă în fiecare an, ziua de 1
Decembrie a fost una cu totul specială în orașul
nostru, sărbătoarea Zilei Naţionale având dublă
însemnătate, una a tuturor românilor - pentru
Marea Unire din 1918, și, începând din 2012, una
locală - ziua Staţiunii Turistice de Interes Naţional. Cel mai așteptat moment, defilarea militarilor, a fost și mai spectaculos decât se așteptau
sutele de râșnoveni veniţi în Piaţa Unirii să asiste
la paradă. Astfel, pentru prima dată, coloana militarilor a fost deschisă de Garda Călare: câţiva
bravi „oșteni” din „garda civilă” a orașului, pe cai

de la centrele de echitaţie locală. A fost dorinţa lor
să se alăture și să facă mai specială sărbătoarea
orașului de care sunt mândri. Armată, Biserică,
școlile din oraș, ansamblurile locale și oameni
simpli au fost astfel „uniţi” în Ziua Unirii, în jurul
manifestărilor organizate de Primărie.
„1 Decembrie 1918 a fost clipa în care
oamenii politici au realizat că trebuie să lase
deoparte patimile și adversităţile, disputele, și că
trebuie să acţioneze, cu toţii, ca o falangă de
neînvins, în slujba unei aspiraţii aflate mult mai
presus de ei și de rivalităţile lor. Atunci, oamenii

De la mic la mare, implicaţi în sărbătoarea orașului

politici au avut, cum se spune acum, un proiect
de ţară, pentru care au luptat împreună, indiferent de partid. Putem proceda și în prezent ca
înaintașii noștri, cu condiţia să fim uniţi, în
primul rând noi, oamenii obișnuiţi, și să nu mai
permitem ca interesele noastre și ale naţiunii
române să fie călcate în picioare”, a spus primarul Râșnovului, Liviu Butnariu.
La ceremonie au participat și oficialităţile de
cel mai înalt rang ale judeţului, Adrian Veștea președintele Consiliului Judeţean Brașov și
Marian Rasaliu - prefectul Brașovului. „La mulţi

ani, Râșnov! La mulţi ani, România! La 1
Decembrie 1918, cu o imensă bucurie și mândrie naţională, uniţi într-un deziderat de
importanţă capitală, noi, românii, ne-am întregit ţara. Am afirmat atunci răspicat, în faţa
lumii întregi, să suntem un singur popor, cu
identitate clar definită, locuind un teritoriu unitar și aparţinând în mod natural la valorile
marii civilizaţii europene. Mesajul esenţial al
momentului 1 Decembrie 1918 a fost de unire a
energiilor naţionale în jurul unui ideal
îndelung așteptat”, a spus Adrian Veștea.

Hora Unirii în Piaţa Unirii

Moșul îi așteaptă pe copii până în seara
Ajunului, la căsuţa sa din centrul orașului

Moș Crăciun a adus în oraș luminile
de sărbătoare, aprinse în seara zilei de 3 decembrie,
deschizând astfel povestea acestei ierni la Râșnov.
Cu siguranţă, micuţii din Râșnov au petrecut
o perioadă bună de timp gândindu-se la
toate cadourile pe care și le doresc anul acesta, iar
scrierea unei scrisori adresată lui Moș Crăciun
este o tradiţie veche care îi fascinează.
Moșul a poposit în orașul nostru pe 3 decembrie, declarând oficial deschis sezonul sărbătorilor de iarnă și aducând cu el luminile de sărbătoare care transformă Râșnovul într-un tărâm de

poveste. S-a instalat apoi în căsuţa sa de lângă
bradul din Piaţa Unirii, unde îi așteaptă pe copiii
din oraș, zilnic, între orele 18.00 și 20.00, până în
seara de Ajun, pentru a-i spune ce cadouri vor să
găsească sub brad, dar și pentru a-i recita câte o
poezie.
Sute de copii s-au întâlnit deja cu el și i-au
lăsat scrisorica, nu înainte de a-și face câte o
fotografie cu Moșul, iar spiridușii au început deja

să pregătească darurile.
Moș Crăciun i-a rugat pe cei mici, ca și în anii
trecuţi, să-l ajute să ajungă și la copiii mai
nevoiași, iar prichindeii care trec pe la el au putut
și îi pot lăsa în continuare și o mică jucărie pe
care ei nu o mai vor. „Alţi copii se vor bucura cu
siguranţă de ea”, îi asigură Moșul, care, în seara
zilei de 24 decembrie, va împărţi personal
cadourile strânse.
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Prima biserică românească a Râșnovului își așteaptă
în „straie” noi credincioșii, la slujba de Crăciun
Restaurarea a fost finalizată în luna noiembrie, după cinci ani de lucrări, iar la începutul anului viitor, locașul va beneficia și de mobilier nou

Intrată cu ceva vreme în urmă în Programul
Naţional de Restaurare, Biserica veche „Sfântul
Nicolae” din Râșnov a fost complet renovată și
își va primi credincioșii în „straie” noi, cu prilejul slujbei de Crăciun.
„Lucrările au fost finalizate în luna noiembrie, la exact cinci ani de la ridicarea schelei, în
2012. Biserica a intrat în atenţia reprezentanţilor Institutului Naţional de Patrimoniu,
care au decis includerea în program, iar
finanţarea a aparţinut Ministerului Culturii.
Sunt foarte mulţumit și chiar încântat de felul
în care locașul nostru arată acum, cu atât mai
mult cu cât și biserica cea nouă a fost renovată

de câţiva ani”, ne-a spus părintele Dorin Șerban,
paroh al parohiei Râșnov II.
Restauratorul a ales ca lucrările să aibă loc
în etape, pe principalele elemente ale clădirii,
așa cum s-a întâmplat, de altfel, și cu construcţia, care a fost ridicată în mai multe
momente cronologice.
Dacă la finalul anului 2012 a fost montată
schela, în 2013 au fost realizate lucrări de consolidare la turnul bisericii. Tot la turn, în anul
2014 a fost refăcută învelitoarea, dar și alte
lucrări, între care instalaţia electrică și cea de
paratrăsnet.
În 2015 s-a trecut la lucrările din navă și

Sfântul Nicolae, hram de
mare însemnătate pentru
comunitatea râșnovenilor
Cu prilejul sărbătorii a avut
loc și procesiunea specifică,
ce datează încă din 1890
Hramul celor două biserici „Sfântul Nicolae”
din Râșnov reprezintă unul dintre cele mai
importante evenimente religioase de peste an în
orașul nostru. Ca în fiecare început de iarnă, pe 6
decembrie, la biserica nouă, enoriașii s-au adunat
în număr mare, iar liturghia a fost slujită de către
preoţii ambelor parohii, părintele Dorin Șerban,
respectiv părintele Vasile Radu Bogdan.
„Ne-a rânduit Dumnezeu să ne putem
aduna și în acest an, cu prilejul hramului, zi
de mare sărbătoare pentru credincioșii parohiilor noastre. Mulţumim autorităţilor locale
pentru tot sprijinul acordat celor două biserici,
la fel cum trebuie să mulţumim și enoriașilor.
Tuturor ce poartă numele Sfântului Ierarh
Nicolae le urăm un călduros «La mulţi ani!» și
le dorim sănătate fericire și să trăiască mulţi și
fericiţi ani!”, a spus pr. Bogdan Radu, de la
Parohia Râșnov I.
Cu prilejul hramului, Râșnovul a primit și
mesajul Înalt Prea Sfinţiei Sale, Laurenţiu Streza,

arhiepiscop al Sibiului și mitropolit al Ardealului,
iar apoi s-a oficiat un parastas pentru cei plecaţi
dintre noi.
Ceremonia s-a încheiat cu procesiunea care
datează încă din 1890, biserica fiind înconjurată
de toţi credincioșii prezenţi, icoana Sfântului
Ierarh Nicolae fiind purtată de către primarul
Liviu Butnariu și Gheorghe Cristolovean, director al societăţii Transgaz. „Este o zi specială pentru comunitatea noastră, un obicei păstrat de
generaţii întregi. Oamenii au participat ca de
fiecare dată în număr mare și m-am bucurat să
văd acest lucru. «La mulţi ani!» tuturor celor
care poartă numele Sfântului Nicolae, dar în
aceeași măsură tuturor râșnovenilor”, a declarat
primarul Liviu Butnariu.
Considerată a fi prima ctitorie a Basarabilor
în Transilvania, „Biserica românească de piatră”
sau Biserica „Sfântul Nicolae” a fost construită în
1384, fiind cel mai vechi edificiu ortodox din
Ţara Bârsei. A fost, secole de-a rândul, centrul
cultural și spiritual al comunităţii, însă spaţiul a
devenit insuficient pentru o comunitate devenită
majoritară în Râșnov după anul 1850. Astfel, în
perioada 1875 - 1878 a fost ridicată biserica
nouă, cu același hram.

altar, iar în 2016 a fost realizată hidroizolaţia
clădirii, pardoseala – din piatră de Babadag,
dar și alte lucrări, inclusiv Sfânta Masă fiind
refăcută.
Ultimul an de lucrări a însemnat finalizarea
sistemului vertical exterior, precum și a
treptelor de acces, a aleilor din curte și a rampei
de acces, în formă de „U”, pentru persoane cu
dizabilităţi.
Cinci ani de lucrări au fost finalizaţi cu succes, vatra comunităţii românești din oraș
capătând astfel o lumină nouă, printr-un demers
care face ca acest simbol al Râșnovului să poată
dăinui și peste generaţii viitoare.

„În prezent suntem în curs de a desăvârși
această minunată lucrare prin instalarea de
mobilier nou. Sunt dulapuri și alte obiecte pe
care trebuie să le primim din clipă în clipă, însă
stranele vor ajunge la noi abia în luna ianuarie.
Cele vechi aveau câteva zeci de ani. Cele noi vor
fi ceva mai mici, pentru o bună relaţie de proporţionalitate cu încăperea renovată, iar aceasta, în principal, pentru că a fost introdus un brâu
de câţiva centimetri, care are rolul de a asigura
o mai bună respiraţie a pereţilor”, ne-a mai spus
părintele Dorin Șerban. Acesta a precizat că pictura nu a suferit modificări, deoarece fusese deja
restaurată înainte de startul lucrărilor.
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„DATINI” NOI

OBICEIURI DE SUTE DE ANI

„Gala Micilor Artiști”,
regal muzical la Râșnov

Poveste la gura sobei: Colinde
românești de acum peste un secol

Pe 17 decembrie, la Cinematograful „Amza Pellea” a
avut loc „Gala Micilor Artiști”, un eveniment în cadrul
căruia 15 tineri foarte talentaţi din judeţul Brașov și
judeţele învecinate au susţinut un adevărat regal muzical. Spectacolul organizat de către Asociaţia „Kids Music
Production”, în parteneriat cu Primăria Râșnov, a ajuns
în acest an la cea de-a treia ediţie. „Cei 15 de tineri interpreţi au fost aleși în urma rezultatelor și premiilor
obţinute de-a lungul anului 2017 la diferite concursuri și
festivaluri, atât pe plan intern cât și pe plan internaţional. A fost ca un moment festiv în care i-am invitat să
cânte în faţa publicului râșnovean, pentru ca la final să
oferim fiecăruia dintre ei câte un pachet cadou”, a explicat Alex Băncilă, reprezentant al Asociaţiei „Kids Music
Production”. Artiștii au oferit o seară de excepţie spectatorilor din Râșnov și nu numai, arătând că au toate șansele să performeze pe viitor în cariera pe care și-au ales-o și
fiind aplaudaţi la scenă deschisă de publicul care a
umplut Cinematograful „Amza Pellea”.
Au urcat pe scenă talentaţii Alexandra Băncilă, Maria
Stroe, Cătălina Neacșu, Sandra Stănilă, Otilia Scriminţ,
Paul Mititelu, Claudiu Benga, Daria Rotaru, Alexia Niculae, Andra Oproiu, Maria Răducanu, Ana Marian, Maria
Marian, Bianca Dumitru, dar și invitaţii speciali Ciro de
Luca, Adina Sima, Bartie Don Con și Ioana Bozga.

Cătălin Constantin (Bartie Don Con) și Cvintetul
Kapella au readus în scenă colinde vechi într-o formă muzicală inedită de funk-folclore. Cei șase artiști au reușit, pe
17 decembrie, la Cinematograful „Amza Pellea”, să îmbine
savoarea muzicii vechi românești cu acordurile actuale de
jazz-funk, având ca și carte de căpătâi o culegere de colinde
de acum aproape o sută de ani. Spectacolul gândit de ei a
fost o poveste la gura sobei spusă de un bunic către nepotul lui. O poveste în versuri, un dialog între generaţii,
presărat cu colinde rare și pe nedrept pierdute sau uitate.
Chitara, flautul, vioara, viola, pianul și cajonul au fost
instrumentele cu care cei șase brașoveni au venit să ne colinde așa cum știu ei cel mai bine: românește.

Colinde și dansuri populare la
tradiţionalul „Bal al călușarilor”
Ca în fiecare iarnă, călușarii râșnoveni se vor aduna pentru
a petrece la tradiţionalul lor bal, care, pentru al doilea an consecutiv, se va desfășura în luna ianuarie. „Sunt oameni care
sunt plecaţi în perioada sărbătorilor, astfel că am hotărât, pentru o prezenţă cât mai mare, să ne adunăm pe 20 ianuarie. Cel
mai probabil, balul se va desfășura la restaurantul Pit Stop”, a
explicat Dorin Armăsar, unul dintre organizatori.
Programul evenimentului va rămâne însă același, urmând a
fi deschis, bineînţeles, de Dansul Călușarilor, iar la ineditul
spectacol, pe lângă jocurile populare prezente an de an precum
Sârba, Brâul, Fecioreasca sau Călușul oltenesc, se va dansa și
străvechiul „Romana”. De asemenea, petrecerii i se va alătura și
grupul de dansuri „Mugurelul”, condus de Diana Corboș.
„Chiar dacă de câţiva ani nu mai joacă, Ilie Mircea, cel care
ne-a încântat timp de zeci de ani cu dansurile sale, va fi căpetenia călușarilor. Are 90 de ani și va fi prezent, în straie de sărbătoare, și va conduce balul, ocupându-se de bunul mers al
acestuia”, ne-a declarat consilierul local Dumitru Bucșa.
Balul este una din tradiţiile importante ale râșnovenilor,
Steagul Călușarilor, moștenit de la Societatea de Lectură
Română, fondată în 1896, fiind dovadă a vechimii acestei
datini. Participarea se va face pe bază de invitaţii.

„Gala râșnovenilor talentaţi”,
a noua ediţie a evenimentului
caritabil, în prag de Crăciun
Un obicei iniţiat de reprezentanţii Liceului Tehnologic Râșnov, „Gala râșnovenilor talentaţi” a ajuns la cea
de-a noua ediţie și se va desfășura pe 19 decembrie, la
Cinematograful Amza Pellea.
Cu acest prilej va fi desemnat cel mai talentat mic
râșnovean al anului 2017, dar mai important de acest
aspect este scopul caritabil în care a fost creat evenimentul. „Vor participa elevi de la toate școlile din oraș, inclusiv de la liceu, dar și cei de la grădiniţe. Bineînţeles, ca în
fiecare an, sunt bineveniţi alături de noi și părinţii. La
intrare, fiecare lasă o donaţie, iar banii care sunt strânși
sunt direcţionaţi către o cauză nobilă. Beneficiari sunt
persoanele de la azilul de bătrâni din Zărnești, dar și
copii din familii nevoiașe din Râșnov”, a explicat Cristian
Dudulean, director al Liceului Tehnologic Râșnov.

Felicitările, noutatea
bazarului de Crăciun al
elevilor de la „Peter Thal”
Și elevii Școlii Gimnaziale „Peter Thal” s-au pregătit
pentru sărbătorile de iarnă, organizând un bazar de Crăciun, care este programat a avea loc joi, 21 decembrie, de
la ora 17.00, pe pietonalul din Piaţa Unirii.
„Copiii au pregătit pentru vânzare produse confecţionate de ei. Au realizat atât podoabe de Crăciun, cât
și prăjiturele sau turtă dulce. Noutatea bazarului din
acest an o reprezintă felicitările care vor fi confecţionate
din desene deosebite ale copiilor. Pe tot parcursul evenimentului, va avea loc și un program special, pregătit de
elevii din corul școlii”, a explicat Doina Mihăilă, director
al Școlii Gimnaziale „Peter Thal”. Tot după cum spune
tradiţia evenimentului, elevii și profesorii de la fiecare
clasă vor stabili către ce cauză vor direcţiona banii strânși
din această acţiune.

Petrecerea va avea loc în luna ianuarie, sub
aceeași „căpetenie”, Ilie Mircea, ajuns la 90 de ani

Flăcăii încep anul 2018
cu Balul Zoritorilor
Flăcăii râșnovenii vor începe anul 2018 așa cum au făcut-o
mereu de-a lungul timpului, prin Balul Zoritorilor. Păstrat cu
sfinţenie de mai bine de un secol, balul va avea loc pe 13 ianuarie, la restaurantul Centru Nord, locul obișnuit de desfășurare în ultimii ani. În pregătirea lui, ceata de băieţi participă la
slujba de Crăciun, cântând colindul specific. La finalul
liturghiei, preotul le dă feciorilor binecuvântarea, iar aceștia se
pornesc să-i colinde pe râșnoveni din casă în casă. Pentru a
reuși să colinde tot orașul, zoritorii vor parcurge jumătate din
acesta pe 25 decembrie, iar a doua zi o vor lua de la capăt cu
cealaltă jumătate. La casele unde ceata a fost bine primită,
înainte de a pleca, se cântă „O, ce veste minunată!”.
După ce au colindat fiecare casă, zoritorii se adună din nou
în centrul orașului, unde pun la cale balul și fac socoteala banilor strânși, cu care se plătește orchestra și se închiriază sala.
De asemenea, la finalul petrecerii din 13 ianuarie, înainte de
a pleca fiecare către casa lui, flăcăii vor mai cânta o dată colindul străvechi.

CALENDARUL 2018, UNUL AL EVENIMENTELOR MAJORE DIN ORAª
Râșnovenii vor primi și anul acesta în dar,
din partea Primăriei, câte un calendar pentru
anul ce vine. Ediţia 2018 are ca tematică
evenimentele de importanţă majoră ale
orașului, care alternează, în filele noului calendar, cu imagini ale Cetăţii în diferite
momente ale anului.
Astfel, prima lună a noului an are în centrul atenţiei etapele de Cupă Mondială la sări-

turi – feminin, acestea urmând a se desfășura chiar la cinci zile după Revelion. Luna mai
ilustrează tradiţionalul Maial al râșnovenilor
din Promenada Sisi, iulie este cea a Festivalului de Film și Istorii, iar august cea a Festivalului de Reconstituire Istorică. Fila lunii
octombrie este dedicată festivalului RâșnOff
Road, iar decembrie este, bineînţeles, a tărâmului de poveste care devine Râșnovul înain-

tea sărbătorilor de iarnă.
Calendarul anului 2018 a fost pregătit de
autorităţile locale în număr de 4.500 de
exemplare, împărţite râșnovenilor de către
reprezentanţi ai Primăriei care se deplasează
prin toate zonele orașului, înaintea Crăciunului. Cei care nu au fost găsiţi acasă în
momentul acţiunii, pot primi calendarul la
sediul Primăriei.
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Elevii de la școlile din oraș, invitaţi
la patinoar, în orele de educaţie fizică

Start și la
scrimă în
Cupa Cetate
Râșnov
Prima ediţie a adunat 60 de
sportivi din toată ţara

Pentru prima dată, copiii din Râșnov, dar
și părinţii lor sau turiștii care ne vizitează
orașul, au posibilitatea, în acest sezon rece,
să patineze în Piaţa Unirii.
Inaugurat pe 3 decembrie, odată cu
aprinderea iluminatului de sărbătoare, patinoarul din centrul urbei se bucură de un real
succes, fiind plin la multe dintre turele sale
de funcţionare.
Mai mult, elevii din Râșnov au avut în
această lună posibilitatea să-și desfășoare
orele de educaţie fizică și sport pe patine, o

iniţiativă inedită, dar totodată primită cu
bucurie atât de cei mici, cât și de profesori.
Astfel, miercuri, 6 decembrie, patru
clase de la Liceul Tehnologic din oraș au
patinat alături de dascăli, la fel întâmplându-se și cu elevii de la Școala Gimnazială
„Peter Thal”, care s-au împărţit în două
grupe pentru această iniţiativă, pe 11,
respectiv 13 decembrie.
„Este un obiectiv al nostru, al
autorităţilor locale din Râșnov, să ne preocupăm de elevii de la unităţile de

învăţământ din oraș, pentru ca aceștia să
beneficieze de diversele proiecte, mai mici
sau mai mari, pe care le implementăm. Am
adresat astfel invitaţia către conducerile școlilor, s-au făcut programări, iar orele de educaţie fizică s-au desfășurat pe patine.
Sperăm că cei mici s-au bucurat de această
acţiune”, a declarat primarul orașului
Râșnov, Liviu Butnariu.
Patinoarul va rămâne deschis până la
finalul lunii februarie, iar patinele și accesul
sunt gratuite, pe baza unui act de identitate.

În buna tradiţie ce începe să se lege la
toate disciplinele Clubului Sportiv Olimpic
Cetate Râșnov în ultima vreme, în weekendul 16 -17 decembrie a avut loc prima
ediţie a „Cupei Cetate Râșnov” la scrimă.
Competiţia desfășurată la sala de sport a
Școlii Generale nr. 1 a adunat nu mai puţin
de 60 de mici sportivi din întreaga ţară.
Aceștia s-au duelat la două categorii, Under
13 și Under 11, atât la masculin cât și la
feminin, oferind o întrecere aplaudată la
scenă deschisă de cei prezenţi în sală. „Am
primit oaspeţi, sportivi și antrenori, din
toată ţara, de la cele mai importante
cluburi de profil. Nu este prima oară când
găzduim o competiţie de acest nivel, dar
este prima Cupă Cetate Râșnov și ne dorim
să facem o tradiţie, așa cum de altfel se
dorește și la celelalte discipline ale clubului
nostru. Cele mai bune rezultate obţinute de
micii scrimeri râșnoveni au fost un loc 3 al
lui Mihai Bujor și un loc 5 al lui Bogdan
Cristolovean. Micii «mușchetari» urează
tuturor râșnovenilor un Crăciun Fericit și
un An Nou mai bun!”, a declarat Marius
Gălăţanu, antrenor al secţiei de scrimă de la
CS Olimpic Cetate Râșnov.

CS Olimpic Cetate a câștigat turneul
de minifotbal de final de an
Cea de-a doua ediţie a Cupei Cetate
Râșnov la minifotbal s-a disputat sâmbătă,
16 decembrie, la arena „San Sport”.
Trofeul a fost adjudecat de jucătorii de la
CS Olimpic Cetate Râșnov, care s-au impus
în finala competiţiei în faţa lui FC Râșnov, o
selecţionată locală, prin golurile marcate de
Popa, Robu și Portic.
Finala mică a competiţiei a fost câștigată
de către „Ziariștii și Prietenii”, scor 2-0 contra formaţiei Tutoriada, echipa presei
sportive din Brașov câștigând și premiul
Fair Play.
Au mai participat echipele Liriada I,
Liriada II, Bracoma și Spartanii.
Paul Alexoiu de la FC Râșnov s-a ales cu
premiul individual pentru „cel mai bun por-

tar”, Diego Alupoaie de la Olimpic Cetate a
fost declarat „cel mai bun jucător”, iar Radu
Muntean de la echipa „Spartanii” a câștigat
titlul de golgheter.
„Mulţumim tuturor participanţilor,
pentru că au dat curs invitaţiei noastre și

au contribuit la un eveniment plăcut,
înaintea sărbătorilor de iarnă. Ne dorim ca
această competiţie să devină o tradiţie a
orașului nostru”, a spus Liviu Butnariu, primarul Râșnovului, cel care a oficiat ceremonia de premiere.

PRIMA EDIÞIE A CUPEI CETATE RÂªNOV LA VOLEI

Teste utile pentru cele mai bune echipe de volei-junioare din judeţ
Pe 9 decembrie, patru echipe feminine
de volei, junioare născute în 2002 și mai
mici, s-au duelat în sala de sport a Școlii
Gimnaziale nr. 3 pentru prima ediţie a trofeului Cupa Cetate Râșnov. Competiţia a fost
câștigată de clubul Bravol Brașov, urmat de
Liceul cu Program Sportiv Brașov, CSM
Codlea și CS Olimpic Cetate Râșnov. „La
Râșnov, la volei s-a mai disputat în trecut
Cupa Orașului, aceasta fiind prima ediţie a
Cupei Cetate Râșnov. A fost o experienţă

reușită atât pentru noi, ca echipă gazdă și
organizatoare, cât și pentru oaspeţii noștri.
Meciurile au reprezentat un test util, am
avut ocazia să vedem cum stau copiii
noștri. Pentru prima parte a anului viitor
ne dorim să menţinem linia bună pe care
am avut-o cu această echipă în ultimul
timp în Campionatul Judeţean, unde suntem constant a doua echipă ca rezultate”, a
spus Adrian Pustiu, antrenor al secţiei de
volei de la CS Olimpic Cetate Râșnov.
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2018 începe cu spectacolul Cupei Mondiale!
Competiţia va avea loc în primul weekend al anului, 5 - 7 ianuarie. Elita feminină mondială a săriturilor cu schiurile se va afla la Râșnov,
iar punctele din cele două etape de pe Valea Cărbunării vor conta pentru calificarea la Jocurile Olimpice de iarnă din Coreea de Sud
Pyeongchang, din Coreea de Sud, care va avea
loc în perioada 9 - 25 februarie”, ne-a declarat
Puiu Gaspar, secretar general al Federaţiei
Române de Schi Biatlon.
Lideră în clasamentul general al Cupei
Mondiale este Katharina Althaus (Germania) –
280 de puncte, urmată de Maren Lundby
(Norvegia) – 260 de puncte și Sara Takanashi
(Japonia) – 160 de puncte.
Etapele de Cupă Mondială din 2018 de la
Râșnov sunt organizate de către Federaţia
Română de Schi Biatlon, în parteneriat cu
Ministerul Tineretului și Sportului și Primăria
Râșnov, proiectul fiind susţinut și de către
Consiliul Judeţean Brașov.
„Baza Olimpică pentru sporturi de iarnă
de pe Valea Cărbunării va găzdui din nou o
competiţie sportivă internaţională de cel mai
înalt nivel, iar acest lucru certifică faptul că ne
menţinem locul într-un club foarte select. Ne
pregătim foarte bine din punct de vedere organizatoric, pentru a oferi concurentelor cele
mai bune condiţii, iar spectatorilor o competiţie de un spectacol deosebit”, a spus primarul Râșnovului, Liviu Butnariu.

Trei sportive vor reprezenta
România. Dana Haralambie,
aproape de Olimpiadă
Ca la fiecare dintre ediţiile din anii trecuţi
în care Râșnovul a organizat etape de Cupă
Mondială, Dana Haralambie va reprezenta
România în competiţie.
Sportiva noastră a avut un start excelent de
sezon, clasată acum pe poziţia 25-a a ierarhiei,
cu 27 de puncte, fiind și în acest moment pe

loc de calificare pentru Olimpiadă, pe care și-l
poate menţine cu prestaţii bune la Râșnov și în
celelalte etape rămase de disputat până la
marea competiţie din Coreea de Sud.
În primele trei etape ale acestui sezon, la
Lillehammer, în Norvegia, Dana Haralambie a
obţinut un loc 20 - cu sărituri de 83,5 și 86,5
metri, și două locuri loc 24 – cu sărituri de 87
și 80 de metri, respectiv 101,5 și 101 metri pe
trambulina K120.
La Hinterzarten, în Germania, sportiva a
terminat o primă etapă pe locul 31 (săritură de
81,5 metri), iar în cea de-a doua s-a clasat pe
poziţia 29, cu două sărituri de 85,5 metri.
Alături de Dana Haralambie, la Râșnov va
concura sub tricolor Diana Trâmbiţaș, pentru
al doilea an consecutiv, dar și Carina Militaru,
pentru aceasta din urmă evenimentul
reprezentând un debut.

Logo nou, adus de
pe ia românească
Pentru ediţia din 2018, an în care România
sărbătorește centenarul Marii Uniri, s-a realizat un logo nou al competiţiei, modern, dar
care să includă elemente specific românești.
„Ne dorim să îmbinăm elementele care
reflectă tradiţia românească dar care să fie
puse în legătură cu tendinţele acutale, un
logo ușor recognoscibil și asociat cu evenimentul, versatil, care să poată fi ușor transpus pe diferite suporturi, inclusiv pe
suprafeţe mici, fără a se pierde detalii
esenţiale. Am pornit, ca atare, de la un element prezent pe ia românească, element
vestimentar pentru care s-au făcut demer-

suri avansate pentru a intra în patrimoniul
cultural UNESCO. Se spune că nu există
vreun alt popor în afară de cel român care
să-și poarte istoria milenară în veșminte, în
simboluri meșteșugit alese, fiecare purtând
un anume înţeles, un anume mesaj și o
anume poveste. Este ca un ADN al neamului
nostru. Colul morii, simbolul ales, reprezintă motorul timpului, energia regeneratoare. Substituind colul morii fulgului de
nea, în povestea noastă va ninge cu steluţe
în opt colţuri, mai mici sau mai mari, mai
tari sau mai slabi, așa cum vom fi noi toţi,
reuniţi la Râșnov pentru cele două etape de
Cupă Mondială din 2018. Așa cum vom fi
noi, toţi românii, împreună la sărbătorirea
centenarului Marii Uniri de la 1918”, au
explicat realizatorii logo-ului.

Autobuze către
Valea Cărbunării,
la fiecare sfert de oră
Pentru ca accesul publicului către Complexul Olimpic de pe Valea Cărbunării să poată
fi realizat mai ușor, Primăria Râșnov va pune la
dispoziţie, la fel ca la ediţia din 2017, autobuze
cu program din sfert în sfert de oră. Acestea vor
funcţiona după următorul orar:
Vineri: 11.00, 11.15, 11.30, 11.45, 12.00,
12.15, 12.30, 12.45, 13.00, 13.15, 13.30, 13.45,
14.00, 14.15, 14.30, 14.45, 15.00.
Sâmbătă: 12.00, 12.15, 12.30, 12.45, 13.00,
13.15, 13.30, 13.45, 14.00, 14.15, 14.30, 14.45,
15.00, 15.15, 15.30, 15.45, 16.00.
Duminică: 8.00, 8.15, 8.30, 8.45, 9.00,
9.15, 9.30, 9.45, 10.00, 10.15, 10.30, 10.45,
11.00.
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Râșnovul se va afla în obiectivul iubitorilor
sporturilor de iarnă din întreaga lume, odată
cu desfășurarea celor două etape de Cupă Mondială la sărituri cu schiurile, la feminin, de la
începutul lui 2018.
După etapele care au avut loc în luna
decembrie la Lillehammer (Norvegia) și
Hinterzarten (Germania), elita feminină a
disciplinei se va afla la Râșnov, în prima
competiţie oficială din 2018, în weekendul 5
- 7 ianuarie.
Între 45 și 50 de sportive din 15 ţări se
vor afla la Complexul Olimpic de pe Valea
Cărbunării, unde publicul le va putea
urmări la lucru pe Sara Takanashi și Yuki
Ito din Japonia, pe Maren Lundby din
Norvegia, pe Katarina Althaus și Carina
Vogt din Germania, pe Irina Avvakumova
din Rusia, acestea fiind doar câteva dintre
numele celebre care vor onora competiţia.
Până pe 18 decembrie au confirmat prezenţa delegaţiile din Austria, Canada, China,
Cehia, Franţa, Italia, Germania, Japonia,
Coreea de Sud, Polonia, Rusia, Slovenia și,
bineînţeles, România, lista urmând a fi
închisă înainte de Crăciun.
„Această competiţie a ajuns la o maturitate deplină, dacă folosim o exprimare ceva
mai plastică. Lumea săriturilor cu schiurile
cunoaște deja de ani buni ceea ce înseamnă
Râșnovul, iar spectatorii care vor fi prezenţi la
cele două etape vor avea, cu siguranţă, parte
de un spectacol agreabil. Va fi prezentă toată
elita feminină a disciplinei și fiecare sportivă
va fi extrem de motivată, pentru că în acest an
punctajul obţinut la Râșnov va conta inclusiv
în calificările pentru Olimpiada de la

