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Ploiești, 23 iunie 2022
COMUNICAT DE PRESĂ
Ploieștiul va fi, în acest weekend, „capitala” gimnasticii ritmice românești.
Sala Sporturilor “Olimpia” va găzdui, timp de trei zile, Campionatul Național de Junioare II și III,
o competiție organizată de Federația Română de Gimnastică Ritmică, în colaborare cu Primăria
Municipiului Ploiești, Comitetul Olimpic și Sportiv Român, Ministerul Tineretului și Sportului și Clubul
Sportiv Municipal Ploiești.
Vineri, 24 iunie a.c. se vor desfășura antrenamentele de acomodare și ședințele tehnice.
Sâmbătă, 25 iunie a.c. și duminică, 26 iunie a.c. sportivele vor concura în cele trei sesiuni
programate de organizatori, astfel:
sâmbătă, de la ora 10.00, Junioare III – cerc și panglică;
sâmbătă, de la ora 16.00, Junioare II – 11 ani (minge), 12 ani (cerc și minge);
duminică, de la ora 10.00, Junioare II – 10 ani (minge) și Junioare III (măciuci și panglică).
Organizatorii le-au pregătit și o mică surpriză celor ce vor fi prezenți sâmbătă, în Sala „Olimpia”, la
Ploiești fiind invitate cele două sportive care s-au întors, recent, cu medalii de la Campionatele Europene
rezervate Junioarelor: Amalia Lică şi Christina Drăgan. Ele au cucerit, la Tel Aviv, medalia de argint pe
echipe, iar, la individual, medalia de aur la măciuci – Amalia Lică și medalia de bronz la minge – Christina
Drăgan.
La competiția din acest weekend, Municipiul Ploiești va fi reprezentat de cinci sportive ale
Clubului Sportiv Municipal, Liliana Băescu (coordonator) şi Simona Puiu (antrenor) înscriindu-le pe
acestea la cele două categorii, respectiv:
Ingrid Gavril (11 ani) și Delia Stroe (11 ani) – Junioare II;
Ștefania Puiu (10 ani), Nectaria Stoica (9 ani) şi Giulia Stoian (9 ani) – Junioare III.
În total, s-au înscris 80 de sportive de la 18 cluburi din țară la Campionatul Național de Junioare II și III.
Accesul publicului în cele două zile de concurs este liber.
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