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EVENTS
EVENIMENTE

Crosul Cupa „Gelu Românul” Dăbâca ediţia a II-a - 14 iunie 2014
Cross Cup „Gelu Românul” Dăbâca, 2nd Edition – 2014, June 14
Ziua de sâmbătă 14 iunie a fost una specială, prin faptul
că, pe parcursul acesteia, s-a desfăşurat în comuna Dăbâca,
jud. Cluj, cea de a II-a ediţie a crosului şcolar intrajudeţean.
Organizat sub egida Inspectoratului Şcolar Judeţean Cluj,
Şcoala Gimnazială cu sprijinul Primăriei şi Consiliului
local Dăbâca (Primar - Valer Petrindean, Viceprimar - Emil
Cioban), crosul a adunat la start echipele şcolilor din întreg
judeţul Cluj. Considerat cel mai mare cros de primăvară
intrajudeţean al Şcolilor gimnaziale (cel mai mare cros
de toamnă fiind cel de la Răchiţele), Crosul de la Dăbâca
sugestiv intitulat „Cupa Gelu Românul”, a reuşit mobilizarea
unui mare număr de participanţi. Traseul a fost stabilit pe
platoul din jurul ruinelor parţial restaurate, ale Cetăţii lui

Gelu. În urma competiţiei, clasamentul pe echipe a fost
următorul: Locul I - Răchiţele, locul II - Râşca, locul III Dăbâca, dar de fapt câştigători sunt toţi elevii participanţi,
care au înţeles rolul important pe care îl ocupă sportul în
viaţa fiecăruia.
Câştigătorii pe categorii de vârstă au fost următorii: fete
cl. III-IV - Moldovan Andreea - Şcoala Cătina; băieţi cl. IIIIV - Deac Marius - Şcoala Cătina; fete cl. V-VI, 11-12 ani
- Pop Tabita - Şcoala Corneşti; băieţi cl. V-VI, 11-12 ani Potra Ioan - Şcoala Răchiţele; fete cl. VII-VIII, 13-14 ani
- Floca Claudia - Şcoala Răchiţele; băieţi cl. VII-VIII, 13-14
ani - Szakacs Stefan - Şcoala Dăbâca.

Start în proba de cros, băieţi 13-14 ani.

Înregistrarea concurenţilor la sosire.

Cele două echipe ale Școlii din
localitatea organizatoare, Dăbâca.

Cupele puse în joc la clasamentul pe
echipe.

Festivitate de premiere la una dintre categoriile de băieţi efectuată de directoarea
şcolii din Dăbâca, Prof. Florina Maria
Macavei.

Festivitate de premiere la categoria
9-10 ani, efectuată de Inspectorul
şcolar Prof. Drd. Cristian Potora.

Cristian Potora
cristianpotora@gmail.com
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