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 „Sportul – izvor de 
sănătate”, a reprezentat 
genericul acestor com-
petiţii. Prima, în ordinea 
orară a desfăşurării lor, a 
fost dedicată copiilor din 
clasa pregătitoare. Cea 
de-a doua i-a avut ca pro-
tagonişti pe elevii de gim-
naziu, care     şi-au dispu-
tat „Trofeul Clinceni” la 
fotbal pe teren redus. Au 
participat echipe ale şco-
lilor din Cornetu, Dom-
neşti şi ale liceului gazdă.  

Organizatori şi 
gazde de tradiţie

Sub egida Ministe-
rului Tineretului şi Spor-
tului, instituţia ilfovea-
nă care a organizat des-
făşurarea întrecerilor a 
fost Direcţia Judeţeană 
pentru Sport şi Tineret 
(DJST), reprezentată de 
prof. Constantin Fînaru - 
consilier superior şi Florin 
Frunciac – insp. de spe-
cialitate. În parteneriat, li 
s-au alăturat Inspectora-
tul Şcolar Judeţean (IŞJ) 
Ilfov, Primăria Clinceni - 
condusă de edilul Adri-

an Budeanu şi Asociaţia 
Sportivă Şcolară (ASS) a 
localităţii.   

Prof. Stancu Ciubăr, 
Elena Ştefan şi Mihai Bur-
tea au fost cadrele didac-
tice ale liceului amfitrion, 
care au asigurat pregăti-
rea şi condiţiile optime de 
joc.

Competiţia 
preşcolarilor

Începută la ora 8 di-
mineaţa, ea adunat pes-
te 55 de copii, din clasele 
pregătitoare ale LPS. Mi-
cii sportivi, de doar 6 ani, 
au concurat în jocuri de 
ştafete cu mingi, cu cer-
curi, pe  trasee aplicati-
ve, unde şi-au demostrat 
agilitatea, viteza şi coor-
donarea. Disputele ener-
gice au fost arbitrate de 
prof. Ştefan Elena – con-
silier educativ, Rada Cris-
tea, Livia Călugărici, asis-
tate de elevi din cls. a XI-
a, voluntarii Ştefan Ale-
xandra - olimpică la pre-
gătire sportivă teoretică 
şi Alin Bursuc - preşed. 
Cons. elevilor. 

Micii sportivi au adu-
nat puncte, iar bucurii-
le acelei zile le vor rămâ-
ne cu siguranţă în memo-
rie, dar şi pe panoplia cu 
premii.  

Din partea DJTS Il-
fov, prof. C-tin Fînaru i-a 
felicitat şi a înmânat fie-
căruia medaliile inscripţi-
onate cu mesajul „Spor-
tul – izvor de sănătate”.

Campionii 
fotbalişti

Puţin după ora 10, 
s-a dat startul întrecerilor 
la fotbal pe teren redus, 
ale elevilor sportivi din: 
Domneşti (Şc. gimn. „Gh. 
Corneliu”), Clinceni (LPS) 
şi Cornetu (Şc. gimn. Nr. 
1). 

După meciuri dispu-
tate aprig, dar cu fair-
play, competiţia şi-a de-
semnat echipele câştigă-
toare şi pe dascălii lor în-
drumători: loc I – Dom-
neşti (prof. Mihăiţă Cos-
tin şi Cătălin Mirea); loc 
II – Clinceni (prof. Stan-
cu Ciubăr, Elena Ştefan 
şi Mihai Burtea); loc III – 

Cornetu (prof. Răzvan Io-
niţă).     

Festivitatea de pre-
miere a adus bucuria pri-
mirii de cupe, diplome, 
medalii şi  mingi de fot-
bal, pentru jucători, pro-
fesori şi şcoli - trofee ofe-
rite de DJST. 

Prof. C-tin Fînaru  le-a 
urat succes tuturor şi le-a 
mulţumit partenerilor din 
Clinceni pentru buna or-
ganizare şi ospitalitate, 
devenite o tradiţie con-
stantă.

actualitate

La Liceul Sportiv 
cu cls. I-XII, din 

Clinceni

Prin joc şi învăţătură copiii cunosc lumea. Dar, în 
tot vârtejul aflării noutăţilor uimitoare, ei nu vor 
uita totuşi niciodată marea bucurie a succesului. 
Iar gustul victoriei şi performanţelor e partea 
memorabilă a jocului real, în toate vârstele ce 
vor urma. Cum să dobândeşti trup şi spirit de 
învingător e ceea ce învaţă copiii şi adolescenţii 
ilfoveni, cu fiecare întrecere sportivă la care 
participă. Două dintre ele, importante pentru 
calendarul competiţional şcolar, s-au petrecut 
marţi, 16 apr. a.c., pe terenul Liceului cu Program 
Sportiv, cu cls. I-XII, (LPS) din Clinceni. 

Eugen DichisEanu

Două competiţii, în școala 
care educă performanţa


