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COMUNICAT DE PRESĂ
cu privire la echipele selecționate să joace în finala organizată în cadrul competiției 

”Campionatul de Fotbal Interșcolar” 

Vă aducem la  cunoștință  faptul  că în  cadrul  concursului  organizat  de către  Primăria  Alexandria
”Campionatul Interșcolar de Fotbal”, în perioada 06 aprilie – 07 mai 2022, s-au înscris toate unitățile de
învatamant din municipiul Alexandria, fiind organizat pe trei categorii, fiecare unitate de învatamant
participând în cadrul acestui concurs cu  o echipă formată din elevi selectionați din fiecare categorie,
astfel: cls. I-IV, cls. V-VIII și licee.
Concursul a avut drept scop atragerea unui număr cât mai mare de copii către sport, educarea tinerilor
în spiritul unui mod de viață activ, bazat pe practicarea regulată a exercițiilor fizice și conștientizarea
părinților privind rolul educativ al sportului.

Conform celor înscrise în regulamentul concursului, primele 2 echipe clasate de la fiecare categorie
amintită  mai  sus,  vor  juca  în  finala  organizată  sâmbătă,  07.05.2022,  la  Sala  Polivalentă,  după  cum
urmează:

- ora 15.30 - clasele I-IV;
- ora 16.30 - clasele V-VIII;
- ora 17.30 - licee.

La  finalul  competiției,  Primăria  Municipiului  Alexandria  va  oferi  diplome,  echipamente  sportive,
medalii, cupe, trofeu pentru golgheter dar și trofeu pentru cel mai bun portar al competiției.
Atașăm prezentului comunicat afișele cu echipele selecționate de la fiecare unitate de învățământ în
parte, cu jucătorii și coordonatorii meciului, care au reușit să se încadreze pentru a se înscrie în finalele
meciului de mâine. 

Așteptăm  cu  nerăbdare  disputa  dintre  echipele  selecționate  pentru  finala  Campionatului
Interșcolar de Fotbal și le urăm succes tuturor elevilor! Felicităm, pe această cale, toți elevii care s-au
înscris în competiție!

      Întocmit,
                                                                                                                                                   Vîrban Liliana
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