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De ce în acest oraş il-
fovean şi nu în oricare al-
tul? Pentru că echipele de 
elevi sportivi ai Şc. gimn. 
Prof. “Ion Vişoiu”, din Chi-
tila, au ieşit învingătoa-
re în etapele prelimina-
re dintre şcoli, localităţi şi 
judeţ. Iar câştigătorii fa-
zei zonale de aici vor par-
ticipa la ediţia întrecerilor 
naţionale. 

Campionii ilfoveni
După meciuri dis-

putate aprig, pe locul I 
 s-au situat echipe ale şco-
lii amintite. Adică: fete, 
la categoria de vârstă de 
8-10 ani, coordonate de 
prof. Cristina Niţă, şi bă-
ieţi, între 10-12 ani, îndru-
maţi de prof. Marian Gîr-
leanu. 

Partidele au fost im-
petuoase, pline de ener-
gie. Asta a făcut ca pre-
stigiul obţinerii trofeelor 
– cupe, medalii şi diplo-
me - să fie pe deplin me-
ritat, iar satisfacţiile trăi-
te intens.       

Formatul 
competiţiei

La Chitila s-au con-
fruntat admirabil pes-
te 350 de copii, fete şi 
băieţi. Meciurile s-au 
desfăşurat simultan pe 
trei terenuri (unul aco-
perit) ale Bazei Sporti-
ve a oraşului. Au partici-
pat 21 de echipe ale şco-
lilor din localităţi ale ju-
deţelor: Ilfov (Chitila), 
Ialomiţa (Slobozia, Fier-
binţi-Târg, Alexeni, Ama-
ra, Borăneşti), Prahova 
(Ploieşti, Comarnic) şi Te-

leorman (Alexandria, Ro-
şiorii de Vede, Zimnicea). 

Categoriile de vâr-
stă au fost cele de: 6-8 
ani, notate ca U 8, (U-
„under”, în trad. „sub”),  
apoi 8-10 ani (U 10) şi 
10-12 ani (U 12). 

De precizat că pentru 
câştigătorii celei mai  mici 
categorii (U 8), faza zo-
nală este ultima ca par-
ticipare. La etapa pe ţa-
ră ajung numai echipele 
campioane ale grupelor U 
10 şi U 12. 

Organizare şi 
profesionişti 
dedicaţi

Din partea instituţiilor 
implicate în realizarea 
aces  tui eveniment au fost 
prezenţi Mihnea Totan – 
din partea Federaţiei Ro-
mâne de Fotbal (FRF), 
Iulian Şerban – repre-
zentant „Tymbark Mas-
pex România”, prof.  C-tin 
Fânaru – consilier la Di-
recţia Judeţeană pentru 
sport şi Tineret (DJST) 
şi prof. Nicolae Iordache 
– preşedintele Comisiei 
de fotbal la Inspectora-
tul Şcolar Judeţean (IŞJ) 
Ilfov. 

În parteneriatul cu 
Ministerul Educaţiei Na-
ţio nale (MEN), Comi-
sia de organizare i-a avut 
incluşi pe: Florentina Cos-
tea – insp. gen. IŞJ şi Ti-
tel Iordache, insp. de spe-
cialitate din aceeaşi unita-
te de învăţământ ilfovean. 
Lor li s-a adăugat spriji-
nul sus ţinut al autorităţilor 
orăşeneşti, prin Emili-
an Oprea – primarul Chi-
tilei, Costel Andrei – vice-

Elevi campioni ilfoveni, calificaţi la faza naţională

primar, Simona Pîslaru – 
preşed. Fundaţia „Pro Chi-
tila” şi întreg Consiliu Lo-
cal. Astfel, buna primire a 
oaspeţilor şi folosirea tere-
nurilor Bazei Sportive au 
oferit condiţii optime de 
desfăşurare a competiţiei. 

Valoarea şi per for-
man ţele sportive ale ele-
vilor campioni au încunu-
nat competenţa şi dedica-
rea specială a cadrelor di-
dactice din Şc. gimn. Prof 
„Ion Vişoiu”. Din comisia 
amintită au făcut parte 
prof. Ştefania Duminică 

– directorul şcolii, Natalia 
Rotaru – dir. adj., împre-
ună cu prof. de educaţie 
fizică şi sport Marian Gîr-
leanu şi Gh. Dumitrescu.  

Strălucirea 
bucuriei şi a 
premiilor

Intensitatea partici-
pării entuziaste a copii-
lor în partidele jocului a 
fost o permanenţă. Ea a 
fost însoţită şi de strălu-
cirea medaliilor şi cupelor 
acordate, ca premii. 

Prof. Marian Gîrleanu 
a amintit: „În tot ce fa-
cem pentru elevii noştri 
se află şi satisfacţia împli-
nită de buna desfăşurare 
a evenimentului nos-
tru. Iar includerea fotba-
lului în şcoli aduce în-
că o bucurie a succesu-
lui, de care copiii se bu-
cură din plin. Cu atât mai 
mult cu cât colaborarea 
cu DJST Ilfov, prin prof.   
C-tin Fânaru, a făcut po-
sibilă acordarea de cupe 
câştigătorilor acestei eta-
pe zonale a competiţiei”.

Copiii? Sunt poemul sublim al vieţii care 
curge şuvoi, neîntrerupt. Noi, cei  maturi, 
purtăm răspunderea educaţiei, creşterii 
lor sănătoase, la trup şi spirit. 
Pentru copii, jocul e forma cunoaşterii 
fericite a lumii. El le modelează 
personalitatea. Iar prin cel sportiv, află 
tainele a ceea ce le place, ce vor şi, mai 
ales, cum pot. Apoi, şcoala le netezeşte 
calea. Să-i susţinem iubindu-i, căci 
niciodată nu vor mai fi atât de minunat 
ocupaţi. O competiţie naţională amplă, 
creeată special pentru ei, este “Cupa 
Tymbark Junior”, la fotbal de sală. Anul 
trecut, ea a avut peste 120.000 de şcolari 
înscrişi. Acum a ajuns la o remarcabilă 
a III-a ediţie. La 30 martie, a.c., Chitila a 
găzduit etapa ei, de zonă. 

Eugen DichisEanu

Chitila. Cupa Tymbark la fotbal, pentru copii

Fetele nu s-au lăsat mai prejos, decât băieții. Lupta sportivă plină de 
energie și impetuozitate s-a petrecut și între echipele (U 10) ale Șc. 

gimn. „Aldea Voievod”, din Alexeni, jud. Ialomița (în alb) și Șc. gimn. Nr. 
3, din Zimnicea (în verde), jud. Teleorman 

Faze de joc aprig, între  echipele Sc. gimn. Prof „Ion Vișoiu”, 
Chitila și „Ștefan cel Mare”, din Alexandria, jud. Teleorman

Meci disputat între echipele de băieți (U 8) ale Șc. gimn. Prof. „Ion 
Vișoiu”, Chitila – Ilfov și „Gh. Vîlsan”, Amara, jud Ialomița

Prof. Marian Gîrleanu și fetele campioane U 10, ale 
Șc. gimn. Prof. „Ion Vișoiu”, din Chitila, care s-au 
calificat pentru etapa națională a cupei Tymbark

Prof. Martinescu Florin și echipele de mici fotbaliști 
campioni (U 10 – loc I și U 8 – loc II), de la Șc. gimn. 
„Gheorghe Vîlsan”, Amara, jud. Ialomița

Cupă, diplomă și minge de fotbal, ca premii pentru locul II al echipei 
de băieți  (U 10), condusă de prof. Maria Apetrei, de la  Șc. gimn. „Sf. 
Vineri”, din Ploiești

Un moment de respiro, înaintea 
festivității de premiereProf. Cristina Niță

La premiere, campioanele 
etapei, fetele (U 10) echipei Șc. 
gimn. Prof ”Ion Vișoiu!, Chitila – 
împreună cu prof. din Ilfov

Schimb de opinii, la marginea 
terenului, între prof. C-tin 
Fânaru și Marian Gîrleanu

Prof. C-tin Fânaru și  Nicolae 
Iordache au pregătit trofeele 
pentru campioni

Echipa Șc. gimn. din Alexeni, jud. 
Ialomița, condusă de prof. Andrei 
Gheorghe, s-a situat pe locul II.

Prof. Marian Gîrleanu și C-tin 
Fânaru oferă prof. Cristina Niță 
premiul pentru locul I, al echipei 
U 10 fete, din Ilfov
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