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POMPIER” şi-a desemnat astăzi câştigătorii.

-

Concursul

“JURNALISTUL

Schimbând echipamentul jurnalistic cu cel de intervenţie, reprezentanţii presei
dâmboviţene s-au întrecut astăzi - 15 septembrie 2015, în cadrul concursului
„JURNALISTUL POMPIER” - ediţia III-a, organizat de Inspectoratul pentru Situaţii
de Urgenţă „Basarab I” Dâmboviţa, în cadrul activităţilor dedicate sărbătoririi a 167 de
ani de la BĂTĂLIA DIN DEALUL SPIRII şi a ZILEI POMPIERILOR DIN
ROMÂNIA.
Cei şapte concurenţi înscrişi în competiţie, din mass-media locală şi centrală, au
concurat în două probe desprinse din cele ale Concursurilor Serviciilor Profesioniste
pentru Situaţii de Urgenţă:
1. - Scara de fereastră - care a constat în: alergarea pe o distanţă de 20m şi urcarea pe
scara de fereastră până la etajul I al turnului de antrenament;
2. - Desfăşurarea de luptă - care a constat în: racordarea furtunului la autospecială,
alergarea cu furtunul pe o distanţă de cca.18m, racordarea ţevii de refulare la furtun şi
dirijarea jetului de apă către un punct fix/ţintă (rezervor).
Deşi întrecerea a fost foarte disputată, mai ales la categoria băieţilor, aceasta s-a
desfăşurat în spiritul fair play-ului şi colegialităţii, toţi concurenţii fiind foarte implicaţi
şi conectaţi la ceea ce au de făcut, pentru obţinerea unor timpi cât mai buni şi, implicit, a
unui loc pe podium.
În urma desfăşurării celor două probe de concurs, clasamentul general a fost
următorul:
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 La categoria băieţi:
 Locul I - Savin Ionut COSTEA - jurnalist COLUMNA TV;
 Locul II - Răducu RĂDOI - jurnalist MDI-TV;
 Locul III - Răzvan TOGAN - jurnalist COLUMNA TV;
 Locul IV - Iulian CANACHE - corespondent REALITATEA TV;
- George ENACHE - corespondent PRIMA TV
 Locul V - Marius MIHĂLCIOIU - jurnalist Radio MINISAT Târgovişte;
 La categoria fete:
 Locul I - Andreea GHERCĂ - jurnalist COLUMNA TV.
Concurenţii aflaţi pe podium au primit din partea organizatorului diplome şi
medalii, diploma “FAIR-PLAY” fiindu-i acordată jurnalistului George ENACHE corespondent PRIMA TV.
Această ediţie a concursului a avut şi “debutanţi”, care şi-au primit astăzi
“botezul”, intrând în “marea familie a pompierilor”. Cu această ocazie ţinem să îi
felicităm pentru rezultatele obţinute şi să le mulţumim tuturor “jurnaliştilor pompieri”,
care ne-au onorat cu prezenţa şi au participat la concurs, sperând ca anul viitor să vină
în număr cât mai mare la competiţia ce le este dedicată cu ocazia Zilei de 13 Septembrie
- ZIUA POMPIERILOR DIN ROMÂNIA.
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