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RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2010
Activitatea sectiei de Gimnastică ritmică se desfăsoară cu două grupe – avansati (20 gimnaste) –
cu o frecventa de cinci antrenamente pe saptamana si o grupa de initiere (30) gimnaste cu o
frecventa de trei ori pe săptămână.
Durata unui antrenament la grupa de avansati este de minim 3 ore si jumatate, bine structurat
conform cerintelor de specialitate: pregătire corporală specifică, pregătire coregrafică, mânuire
obiect si pregătire fizică.
Durata unui antrenament la grupa de initiere este de 1 ora si jumatate, in conformitate cu cerintele
speciale de varsta (4-6 ani).
***
La începutul anului 2010 au fost legitimate 5 sportive aflate în pregătire pentru competitiile
programate pentru anul 2010. Vizita medicală a tuturor gimnastelor sectiei a avut loc la începutul
lunii ianuarie 2010.
***
În peisajul sportiv ploieștean – și nu numai, secția de gimnastică ritmică a Clubului Sportiv
Municipal ocupă un loc aparte. Aici, activitatea competițională – cu precădere în calitate de
organizator – este invers proporțională cu vechimea secției. Deși tânără, înființată de Consiliul
Local în 2008, secția a reușit să organizeze în anul 2010 cinci competitii:
‐ Cupa Primaverii – editia a II-a – competiție națională pentru toate categoriile de vârstă
‐ Campionatul Zonal pentru Copii și Juniori Mici in luna
‐ Campionatul Național pentru Copii și Juniori Mici
‐ Campionatul Zonal pentru Junioare si Senioare
‐ Cupa „Mos Craciun”
***
În luna martie a anului 2010 a fost organizată la Ploiești, în Sala „Leonard Doroftei” a doua ediție
a Cupei Primaverii, competiție destinată tuturor categoriilor de vârstă stabilite prin Regulamentul
Tehnic al Federației Române de Gimnastică Ritmică și înscrisă, încă de la prima ediție
desfășurată în anul 2009, în Calendarul Competițional Oficial al FRGR. La acest concurs au
participat peste 90 de gimnaste de la 10 cluburi cu tradiție din țară: AS Royal Motors Pitesti,
CSS1 Constanta, CSS Triumf București, CS Olimpia București, CSS Anghel Saligny Iași, CSS
Resița, LPS Bistrița, LPS Sasz Adalbert Târgu-Mureș, CSU Brașov și CSM Ploiești. Clubul
Sportiv Municipal Ploiești a participat la categoria Mica Gimnastă – ansamblu fără obiect, la

categoria a IV-a, exerciții cu cerc, panglică și coardă și la Categoria a III-a, exerciții cu cerc și
coardă.
La categoria Mica Gimnastă (6-8 ani) ansamblul CS Municipal Ploiești format din Alina
Gheorghe, Delia Davidescu, Delia Gheorghe, Denisa Stoian, Mara Vlaicu și Nectaria Șuț a
obținut Locul I. Locul al doilea a fost ocupat de CS Universitar Brașov iar locul al treilea de
CSS1 Constanța.
La categoria a IV-a (8-10 ani) echipa CS Municipal Ploiești formata din Sofia Wiederman, Iulia
Chirvasă, Denisa Stoian, Adriana Crețu și Cesima Nechifor, a reușit să obțină medalia de argint
clasându-se pe locul al doilea, după AS Royal Motors Pitești și înaintea echipei de la LPS Szasz
Adalbert Târgu-Mureș.
Totul s-a desfășurat sub atenta privire a președintei Federației Române de Gimnastică Ritmică,
dna. Irina Deleanu, a directorului tehnic Adriana Bujor și a secretarului Cătălin Manu prezenti la
această competiție în calitate de parteneri ai Clubului Sportiv Municipal Ploiești și ai Primariei
Ploiești în organizarea acestei competiții.
Primăria Municipiului Ploiești a oferit câștigătoarelor pe echipe și individual premii în bani, gest
firesc de recunoaștere a eforturilor si sacrificiilor pe care orice sportiv le depune în drumul lui
către înalta performanță dar care, din pacate, este întâlnit din ce în ce mai rar! Toate gimnastele sau bucurat de premii oferite de Baumax Ploiești, Pludi-Market Nedelea (Magazinul PlusDiscount) și Birotech Ploiești.
Frumusețea micuțelor s-a îmbinat fericit cu frumusețea coronițelor și buchetelor de flori special
pregãtite de Administrația Domeniului Public Ploiești. Sonorizarea impecabilă a fost asigurată de
inginerul de sunet al Filarmonicii Paul Constantinescu Ploiești. De asemenea, gimnastele au avut
la dispozitie, pe tot parcursul evenimentului, fructe proaspete asigurate de SC Hale și Piete SA.
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***
În ziua de 10 aprilie, la invitaţia Direcţiei pentru Sport a Municipiului Bucureşti, Secţia de
Gimnasticã Ritmicã a Clubului Sportiv Municipal Ploieşti a participat la Campionatul Municipal
şi Cupa Triumf Bucuresti la gimnastică ritmică. Concursul s-a desfãşurat la Sala Olimpia din
Bucureşti şi a fost destinat Categoriei Mica Gimnastă – ansamblu fãrã obiect si Categoriei a IV-a
– exercitii cu coardã, cerc si panglicã.
La aceastã competitie au participat peste 50 de gimnaste de la 6 cluburi: Royal Motors Pitesti,
CSS1 Constanta, CS Municipal Ploiesti, Olimpia Bucuresti, CSU Brasov si Triumf Bucuresti.
La categoria Mica Gimnastã (6-8 ani) ansamblul CSM Ploieşti format din Alina Gheorghe, Delia
Davidescu, Delia Gheorghe, Denisa Stoian, Mara Vlaicu si Nectaria Șuț a obtinut Locul I la
egalitate de puncte cu CS Universitar Brasov. Locul al treilea a fost ocupat de CSS1 Constanţa.
La categoria a IV-a (8-10 ani) echipa CS Municipal Ploieşti formată din Sofia Wiederman, Iulia
Chirvasã, Denisa Stoian, Adriana Creţu si Cesima Nechifor, a reuşit să obţină locul I si Cupa
destinată câştigătorilor clasându-se pe locul întâi. Pe locul doi s-a clasat CSS1 Constanţa urmată
la egalitate de AS Royal Motors Pitesti şi CSU Braşov.
Cele mai bune performanţe individuale ale gimnastelor de la CS Municipal Ploieşti au fost
obţinute de Cesima Nechifor – locul III în întrecerea cu coarda şi Livia Harcan - locurile III la
cerc şi panglică.
Competiţia a fost supervizată de directorul tehnic al Federaţiei Române de Gimnastică Rirmică –
dra. Adriana Bujor, de secretarul Federaţiei – dl. Cătălin Manu şi de reprezentantul Direcţiei
pentru Sport a municipiului Bucureşti – dl. consilier Viorel Coadă.
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***
Tot in luna aprilie, Secția de Gimnasticã Ritmicã a Clubului Sportiv Municipal Ploiești a găzduit
etapa zonală a Campionatului Național pe Echipe, Individual și Ansamblu pentru Copii, la sala
„Leonard Doroftei”. Această competiție a fost organizată de Federația Română de Gimnastică
Ritmică cu sprijinul Primăriei Ploiești și a Clubului Sportiv Municipal Ploiești și a avut ca
obiectiv clasificarea primelor 3 echipe și primelor 10 gimnaste la individual – pentru Categoria a
IV-a (8-10 ani) și a primelor 3 ansambluri – pentru Categoria Mica Gimnastă (6-8 ani) la
Campionatul Național care s-a dorit a fi desfășurat la București în luna mai.
În competiția Zonei Est au evoluat gimnaste de la 6 cluburi: CSS Triumf București, CS Olimpia
București, CSS1 Constanța, AS Royal Motors Pitești, CSS Anghel Saligny Iași și CS Municipal
Ploiești.
Paralel cu desfășurarea concursului pentru Zona Est, la Baia-Mare s-au desfășurat calificări
pentru Zona Vest unde au participat gimnaste de la cluburile: CSS Resița, CSS1 Timișoara, CSU
Oradea, LPS Bistrița, LPS Târgu-Mures, LPS-CSS Baia-Mare și CSM Arad.
Clubul Sportiv Municipal Ploiești a participat atât la categoria „Mica Gimnastă” – ansamblu fără
obiect, cât și cu echipa la categoria a IV-a, exerciții cu cerc, panglică și coardă.
La categoria Mica Gimnastă (6-8 ani) ansamblul CS Municipal Ploiești format din Alina
Gheorghe, Delia Davidescu, Delia Gheorghe, Denisa Stoian, Mara Vlaicu și Nectaria Șut a
obținut Locul II, devansată fiind de ansamblul CSS „Anghel Saligny” Iași și urmată de ansamblul
CSS1 Constanța.
La categoria a IV-a (8-10 ani) echipa CS Municipal Ploiești formata din Sofia Wiederman, Iulia
Chirvasã, Denisa Stoian, Adriana Crețu, Cesima Nechifor și Livia Harcan, a reușit să obțină
medalia de bronz clasându-se pe locul al treilea dupa echipa CSS „Anghel Saligny” Iași (locul I)
și echipa CSS1 Constanta (locul II).
Cu aceste rezultate Clubul Sportiv Municipal Ploiești a reusit calificarea la etapa finală a
Campionatului Național stabilită inițial a se desfășura la București în luna mai atât la Categoria
„Mica Gimnastă” – ansamblu fără obiect cât și la Categoria a IV-a – exerciții cu coardă, cerc și
panglică.
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***
Succesul și organizarea impecabilă a acestor evenimente nu au trecut neobservate de oficialii
Federației Române de Gimnastică Ritmică prezenți la Ploiești la cele două competiții. Astfel,
printr-o adresa oficială transmisă Clubului Sportiv Municipal Ploiești, forul suprem român de
specialitate a solicitat organizarea în parteneriat, la Ploiești, a CAMPIONATULUI NAȚIONAL
PE ECHIPE, INDIVIDUAL ȘI ANSAMBLU PENTRU COPII. Această competiție a avut ca
obiectiv desemnarea campioanelor naționale pe echipe, individual și obiecte (coardă, cerc și
panglică) pentru gimnaste de Categoria a IV-a (8-10 ani) și ansambluri – pentru Categoria Mica
Gimnastă – ansamblu fără obiect (6-8 ani), fiind un bun prilej de a evalua nivelul de pregătire al
concurentelor și, totodată, un schimb de experiență între specialiștii cluburilor participante.
La acest concurs au participat peste 70 de gimnaste de la 12 cluburi, gimnaste calificate la
Campionatele Zonale desfășurate la Ploiești pentru Zona Est și la Baia-Mare pentru Zona Vest:
CSS Triumf București, CS Olimpia București, CSS1 Constanța, AS Royal Motors Pitești, CSS
Anghel Saligny Iași, LPS-CSS Baia-Mare, LPS Bistrița, LPS Szasz Adalbert Târgu-Mureș, CS
Universitar Brașov, CS Municipal Arad și CS Municipal Ploiești.
Ansamblul CS Municipal Ploiești format din Alina Gheorghe, Delia Davidescu, Delia Gheorghe,
Denisa Stoian, Mara Vlaicu și Nectaria Sut a obtinut Locul V.
La categoria a IV-a (8-10 ani) echipa CS Municipal Ploiești formata din Sofia Wiederman, Iulia
Chirvasã, Denisa Stoian, Adriana Cretu, Cesima Nechifor și Livia Harcan, s-a clasat pe locul V
reușind să învingă echipa CSS1 Constanța, echipă clasată înaintea CS Municipal Ploiești la
concursul zonal.
Finalele pe obiecte desfășurate în a doua zi a competiției a adus bucurie în rândul susținătorilor
CS Municipal Ploiești, Livia Harcan reusind să se califice la panglică, ajungând la finalul
întrecerii a opta gimnastă din țară la acest obiect deși este cu doi ani mai mică decât celelalte
concurente.
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***
Doua tinere speranțe ale Clubului Sportiv Municipal Ploiești, au fost invitate de către Federația
Română de Gimnastică Ritmică la competiția internațională Trofeul ORANGE Irina Deleanu –
ajunsă in 2010 la cea de a IX-a ediție – pentru a susține cate un exercițiu demonstrativ. Livia
Harcan și Cesima Nechifor au fost apreciate atât de antrenoarele și arbitrele internaționale cât și
de publicul prezent în număr mare la Sala Polivalentă din București.

***
In ceea ce priveste Campionatul Zonal pentru Junioare si Senioare – etapa de calificare pentru
Nationale programat a se desfasura la Constanta in perioada 10-12 septembrie 2010, acesta a
devenit imposibil de gazduit in municipiul port la Marea Neagra deoarece singura sala
corespunzatoare a necesitat reconfigurari pentru gazduirea meciurilor sustinute de HCM
Constanta in Liga Campionilor la Handbal.
Astfel Federatia Romana de Gimnastica Ritmica a solicitat Clubului Sportiv Municipal,
organizarea in parteneriat, la Ploiesti, a CAMPIONATULUI ZONAL PENTRU JUNIOARE SI
SENIOARE. Aceasta competitie a avut ca obiectiv calificarea primelor 10 gimnaste individual si
primelor 3 echipe la Nationalele care s-au desfasurat la Bistrita in luna octombrie. In acelasi timp,
la Brasov s-a desfasurat concursul pentru Zona Vest, cu aceleasi obiective.
Obligatia Clubului Sportiv Municipal Ploiesti, ca partener, a vizat asigurarea si amenajarea
corespunzatoare a spatiului de concurs, pavoazarea cu flori si baloane si sonorizarea, toate
cheltuielile, inclusiv arbitrajul principal, arbitrajul de linie, responsabilul cu cronometrarea
exercitiilor, responsabilul cu sonorizarea, secretariatul, asistenta medicala, medalii au fost
suportate de Federatie.
Si de aceasta data, gratie comitetului de organizare al competitiei format din personalul Clubului
Sportiv Municipal, parintii micutelor gimnaste dar si voluntari, iubitori ai acestui sport,
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competitia a fost un succes, toti participantii avand numai cuvinte de apreciere pentru conditiile
de concurs.
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***
La începutul lunii octombrie, la invitaţia Liceului cu Program Sportiv Szasz Adalbert TârguMureş şi a Direcţiei pentru Sport a judeţului Mureş, Secţia de Gimnasticã Ritmicã a Clubului
Sportiv Municipal Ploieşti a participat la ediţia a II-a a Concursului internaţional Cupa Muresul la
gimnastică ritmică.
În sala de jocuri sportive a Liceului cu Program Sportiv, decorată aşa cum se obişnuieşte la astfel
de competiţii, s-au întâlnit peste 50 de gimnaste de la 4 cluburi din ţară şi unul din Ungaria: CSU
Braşov, CSU Oradea, CS Municipal Ploieşti, CS Musza Budapesta şi LPS Târgu-Mureş.
Gimnastele Clubului Sportiv Municipal Ploieşti au participat în concursul destinat categoriilor a
IV-a si a III-a cucerind în final 13 medalii: 4 de aur, 5 de argint si 4 de bronz!
La categoria a IV-a podiumul a fost ocupat de reprezentantele CS Municipal Ploieşti atât în
concursul individual compus cât şi pe obiecte. Astfel, Livia Harcan a obţinut trei medalii de aur la
individual compus, coardă şi panglică, Cesima Nechifor a obţinut o medalie de aur la cerc – la
egalitate cu Livia Harcan şi 2 medalii de argint la individual compus şi panglică, iar Iulia
Chirvasã a obţinut 2 medalii de argint la cerc şi panglică şi o medalie de bronz la individual
compus. Cea de a patra reprezentantă de categoria a IV-a a Clubului Sportiv Municipal Ploieşti,
Denisa Stoian, a obţinut locul şase la individual compus şi panglică şi locul patru la cerc. Tot ea
a obţinut şi Premiul special pentru cea mai mică gimnastă din concurs, Denisa având doar 7 ani!
La categoria a III-a (10-12 ani) gimnasta Iulia Adriana Creţu a reuşit să câştige două medalii de
argint la individual compus şi la coardă. Coechipierele ei, Sofia Wiederman şi Adriana Bach au
obţinut câte o medalie de bronz la coardă, respectiv cerc. Daria Ilinca a reuşit să se claseze a
şasea la coardă şi la cerc şi a şaptea la individual compus.
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***
În data de 10 noiembrie, într-un cadru festiv, cu ocazia desfăşurării Cupei României la Sala
Polivalentă din Bucureşti, Clubului Sportiv Municipal Ploiesti i-a fost acordat Premiul de
Excelenţă din partea Federaţiei Române de Gimnastică Ritmică.
La înmânarea premiului, preşedinta Federaţiei de Gimnastică Ritmică, dna. Irina Deleanu, a
declarat că ”Federaţia a avut în vedere interesul manifestat de cluburile sportive din ţară în
promovarea gimnasticii ritmice în rândul copiilor”.
Alături de CS Municipal Ploiesti au mai fost premiate alte trei cluburi din ţară – CS Anghel
Saligny Iaşi, CSS1 Constanţa şi LPS Baia-Mare dintr-un total de 18 cluburi afiliate active.

***
La sfarsitul lunii noiembrie, la invitaţia Asociaţiei Judeţene de Gimnastică Ritmică şi a Clubului
de Gimnastică Ritmică CORRADO Iaşi, Secţia de Gimnastică Ritmică a Clubului Sportiv
Municipal Ploieşti a participat, în perioada 26 – 28 noiembrie, la a VI-a ediţie a Concursului
Internaţional Memorial Gineta Stoenescu 2010.
Peste 70 de gimnaste din Republica Moldova, Ucraina, Transnistria, Rusia şi România (Iaşi,
Ploieşti, Oradea şi Constanţa) şi-au dau întâlnire în Sala Polivalentă din capitala Moldovei, într-o
competitie care si-a dorit să inspire, să motiveze şi să încurajeze dragostea pentru acest frumos
sport olimpic.
Au participat cluburile:
‐
-

Donetsk Ucraina
Odessa Ucraina
Moscova Rusia
Universitatea de Stat Republica Moldova
Olimpia Republica Moldova
Bender Republica Moldova
CSS1 Constanta
CSM Ploiesti
LPS Oradea
CSS Ploiesti
CS Anghel Saligny Iasi
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Clubul Sportiv Municipal Ploiesti a participat în concursul destinat categoriilor a IV-a cu
gimnastele Livia Ioana Harcan, Cesima Cristina Nechifor şi Iulia Chirvasã şi la categoria a III-a
cu gimnasta Iulia Adriana Creţu.
Într-o sală de concurs amenajată regulamentar dar cu o temperatură mult prea scăzută pentru un
concurs de gimnastică ritmică unde concurentele evoluează în costum specific, într-o companie
competiţională de înalt nivel tehnic – cunoscută fiind valoarea gimnastelor din fostul teritoriu
sovietic – gimnastele CSM au avut o evoluţie bună la finalul căreia două dintre sportive au reuşit
să se claseze în primele 6. Astfel, Cesima Cristina Nechifor a obţinut locul V la panglică iar Iulia
Adriana Creţu locul VI la cerc.
Participarea la astfel de competiţii este de mare folos gimnastelor, experienţa de concurs fiind
deseori elementul care face diferenţa între câştigători şi participanţi.
Gimnastele CSM Ploieşti au prezentat în spectacolul Galei Laureaţilor dansul popular prahovean
Ca la Breazabine primit de publicul spectator.
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***
La invitaţia Direcţiei pentru Sport şi Tineret Bihor şi a Clubului Sportiv Universitar Oradea,
Secţia de Gimnastică Ritmică a Clubului Sportiv Municipal Ploiesti a participat sâmbătă, 4
decembrie, la Cupa Rotary – ediţia a V-a, 2010.
În sala de concurs a Clubului Sportiv Universitar Oradea – amenajată în spiritul sărbătorilor de
iarnă – s-au întâlnit peste 50 de gimnaste de la LPS Szasz Adalbert Târgu-Mureş, LPS Baia-Mare,
LPS Bihorul Oradea, CSM Ploieşti şi CSU Oradea.
Gimnastele Clubului Sportiv Municipal Ploieşti au participat în concursul destinat categoriilor a
IV-a si a III-a cucerind în final 9 medalii: 2 de aur, 4 de argint si 3 de bronz!
La categoria a IV-a, Cesima Nechifor a obţinut medalia de argint în concursul individual compus
şi două medalii de aur în concursul la cerc şi la panglică, Livia Harcan a obţinut medalia de bronz
la individual compus şi două medalii de argint în concursul la cerc şi la panglică, iar Iulia
Chirvasă a obţinut medalia de bronz în concursul la cerc şi premiul pentru cea mai expresivă
gimnastă a competiţiei.
La categoria a III-a (10-12 ani), Adriana Bach a obţinut medalia de argint în concursul la cerc iar
Adriana Creţu a obţinut medalia de bronz la acelaşi obiect.
Alte rezultatele: Iulia Chirvasă: locul VI individual compus; Creţu Adriana: Locul IV individual
compus, locul V măciuci; Wiederman Sofia: locul VII individual compus; Denisa Stoian: locul
IX individual compus, locul VIII panglică; Daria Ilinca: locul X individual compus, locul VII
maciuci.
Festivitatea de premiere a fost oficiata de... Mos Craciun, toate gimnastele primind premii din
partea sponsorului competitiei.
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***
Anul 2010 a fost încheiat în atmosfera sărbătorilor de iarnă, cu un concurs de sezon, Cupa Mos
Craciun dorindu-se a fi un eveniment demonstrativ în care au fost prezentate toate compozitiile
de peste an la care s-au adăugat unele speciale cu un caracter de sezon.

***
În miros de cetină şi sclipiri de sărbătoare, gimnastele Clubului Sportiv Municipal Ploieşti au fost
răsplătite pentru eforturile lor de peste an, alături de sportivii celorlalte secţii ale clubului –
handbal, fotbal şi şah – cu ocazia încheierii anului sportiv 2010. Cu această ocazie, gimnastele
secţiei au susţinut un spectacol demonstrativ. Printre spectatori, spre bucuria tuturor
participanţilor sa aflat şi Moş Crăciun care a oficiat festivitatea de premiere.
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***
În cadrul manifestărilor de susţinere a sportului în rândul copiilor, gimnastele CSM Ploieşti au
susţinut exerciţii demonstrative pe scena special amenajată cu ocazia sărbătorilor de iarnă de către
Primăria municipiului Ploieşti, în faţa casei de Cultură a Sindicatelor. Alături de micuţele
sportive, care au înfruntat vremea potrivnică s-a aflat secretarul Federaţiei Române de Gimnastică
Ritmică, dl. Cătălin Manu. Au fost distribuite flyere prin care s-a adus la cunoştiinţa publicului
unde se poate practica gimnastica ritmică atât în municipiul nostru cât şi în ţară.
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***
Activitatea secţiei de Gimnastică Ritmică a Clubul Sportiv Municipal Ploieşti a fost oglindită
periodic mass-media, aducându-se la cunoştiinţa publică atât participările la competiţii cât şi
rezultatele obţinute.
Toate competiţiile de gimnastică ritmică organizate la Ploieşti au fost mediatizate atât de presa
scrisă cât şi de televiziunile locale.
La nivel naţional, activitatea secţiei de gimnastică ritmică a fost apreciată de Revista Sport
Revolution în numărul 10 – august 2010 sub titlul: “Clubul Sportiv Municipal Ploiesti –
campioana organizării competiţíilor de profil în România” şi în numărul 11 sub titlul
“Campionatele Zonale pe Echipe, Individual si Ansamblu pentru Junioare si Senioare – 10-12
septembrie 2010 Ploiesti - Zona Est si Brasov - Zona Vest”
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***
Secţia de Gimnastică Ritmică a Clubul Sportiv este în permanentă legătură cu iubitorii sportului
în general, şi ai gimnasticii ritmice în special, prin intermediul site-ului propriu, la adresa:
http://www.ploiesti.ro/Ritmica-CSM-Ploiesti/html/index.html

***
Nu în ultimul rând trebuie menţionat faptul că gimnastele cu cele mai bune rezultate ale secţiei –
Livia Harcan şi Cesima Nechifor sunt nominalizate la tiltlul de Prahoveanul Anului 2010.
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