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COMUNICAT DE PRESĂ
Campionatul de Volei Interșcolar feminin s-a încheiat

Astăzi, 22.11.2022, s-au disputat finala mică și finala mare pentru Campionatul de Volei Interșcolar în 
prezența a aproximativ 250 de persoane, care au venit să le susțină pe jucătoarele intrate în competiție. 
Printre cei prezenți în sala de sport a Liceului Pedagogic ”Mircea Scarlat” din Alexandria, care au făcut 
atmosferă, s-au aflat și majoretele, care au dat startul competiției și și-au manifestat susținerea față de 
echipele pe care le-au reprezentat. 

Pe parcursul campionatului, jucătoarele au dat dovadă de forță, spirit de anticipare și ne-au
impresionat cu ambiția de care au dat dovadă, iar viceprimarul Augustin Ioan, care s-a arătat foarte încântat 
să participe la acest eveniment, le-a transmis tuturor jucătoarelor intrate în competiție, că voleiul reprezintă 
sportul său de suflet și împărtășește aceeași emoție astăzi cu elevii, ca atunci când practica, la rândul său, 
acest joc la nivel de liceu, fiind sportiv școlar.

În urma felicitărilor transmise la finalul campionatului de către viceprimar atât jucătoarelor, cât și 
profesorilor care le-au fost alături și le-au sprijinit constant, ghidându-le pașii către sport, reprezentantul 
instituției le-a încurajat să fie perseverente, prin citarea motto-ului: 

”Ai învins? Continuă! 
Ai pierdut? Continuă! Nu contează dacă ai pierdut un joc, contează să continui să joci și să încerci să-ți 

depășești adversarul”.
Diplomele înmânate de reprezentanții instituției au făcut însă diferența între scorul obținut de fiecare 

unitate de învățământ participantă, astfel: locul I - Colegiul Național Pedagogic ”Mircea Scarlat”, locul II -
Colegiul Național ”Al. I. Cuza”, locul III - Liceul Teoretic ”Al. Ghica”, fiecare dintre jucătoare primind medalii, 
echipamente sportive și cupe pentru locurile ocupate în clasament.

Pentru locul IV au fost oferite diplome de participare jucătoarelor din cadrul Liceului Tehnologic nr. 1, 
dar și articole sportive.

Felicitările noastre tuturor jucătoarelor!

*Momentul premierii a fost transmis LIVE pe pagina instituției, 
https://www.facebook.com/PrimariaAlexandria/videos/699943488227079

Întocmit,
Vîrban Liliana
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