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RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2012 
 
Efectivul de sportivi al secţiei de gimnastică ritmică numără în acest moment 40 de gimnaste, împărtiţe în 
grupe de performanţă, avansaţi şi iniţiere. Antrenamentele grupelor de performanţă şi avansaţi se 
desfaşoară cu o frecvenţă de şase antrenamente pe săptămână, fiecare antrenament având o durată de 3 
ore şi jumătate, bine structurat conform cerinţelor de specialitate: pregătire corporală specifică, pregătire 
coregrafică, mânuire obiect şi pregătire fizică. Antrenamentele grupei de iniţiere se desfăşoară de trei ori 
pe săptămănă, luni – miercuri – joi – şi au o durată de o oră şi jumătate. 

*** 

La începutul anului au fost legitimate 4 sportive, aflate în pregătire pentru competiţiile programate în anul 
2012. Vizita medicală a tuturor gimnastelor secţiei a avut loc în luna martie şi august 2012 conform 
normelor specifice. În ceea ce priveşte vizita medicală din prima parte a anului, deşi a fost întocmit 
referatul (25 ianuarie 2012) şi tabelul cu sportivii vizaţi (27 februarie 2012),  cheltuielile cu vizita 
medicală au fost suportate de părinţii fiecărei sportive. 

*** 

În anul 2012, secţia de gimnastică ritmică a reușit să organizeze, împreună cu Federaţia Română de 
Gimnastică Ritmică, trei competiţii ridicând astfel, prestigiul municipiului şi al clubului ploieştean:  

- Turneul Internaţional Spring Cup – ediţia a IV-a – prima competiție internaţională de club din 
România acreditată de Federaţia Internaţională de Gimnastică   

- Campionatul Național pentru Copii și Juniori Mici  

- Campionatul Național pentru Junioare şi Senioare 

Au fost organizate acţiuni de verificare înaintea competiţiilor importante la care am participat, precum şi 
o oră deschisa de balet. 

Gimnastele secţiei noastre au evoluat, demonstrativ, la Campionatului European de Arta Marţiale precum 
şi la actiunile desfăşurate cu ocazia deschiderii magazinului Decathlon din Ploieşti. 

La începutul anului 2012 două sportive legitimate la Clubul Sportiv Municipal Ploieşti, Cesima Nechifor 
(n. 2001) şi Livia Harcan (n. 2002) au fost nominalizate la lotul naţional de junioare, iar în luna iunie au 
au participat la un cantonament centralizat de pregătire la Bucureşti, sub îndrumarea unor specialişti 
internaţionali în gimnastică ritmică.  

Activitatea secţiei noastre a fost apreciată şi de televiziunile locale, participând la emisiunile Audienţă 
Regională – Valea Prahovei TV şi Retrospectiva ştirilor WillTV. 

Sărbătorile de iarnă au fost marcate de sportivele noastre prin organizarea obişnuitei gale de Craciun. 

Iată, detaliat, informaţiile legate de activitatea secţiei de gimnastică ritmică a CSM Ploieşti pe anul 2012: 
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MARTIE 2012 

*** 
În data de 24 martie 2012 secţia de Gimnastică Ritmică a Clubului Sportiv Municipal Ploieşti a 
organizat, cu ocazia apropierii Campionatelor Naţionale de Gimnastică Ritmică pentru Copii şi Juniori 
Mici de la Ploieşti, 5-7 aprilie 2012, un concurs de verificare în compania cluburilor CSS „Triumf 
Bucureşti”, CSU Braşov, CS Olimpia Bucureşti şi CS Ritmica Bucureşti. 

Cu această ocazie au fost puse la punct, în detaliu, unele aspecte tehnice şi artistice înaintea unor 
competiţii importante, cum este şi Campionatul Naţional de gen. 

*** 
Tot în luna martie am participat la Adunarea generală anuală a Federaţiei Române de Gimnastică 
Ritmică în cadrul căreia, Clubul Sportiv Municipal Ploieşti a fost felicitat pentru rezultatele bune 
obţinute la Turneul Internaţional Marine Graces din Bulgaria iar Primăriei municipiului Ploieşti i-au 
fost adresate muţtumiri pentru sprijinul acordat gimnasticii ritmice din România. 

 

APRILIE 2012 

*** 
Între 5 şi 7 aprilie 2012 s-au desfăşurat la Ploieşti, în sala „Leonard Doroftei” a Clubului Sportiv 
Municipal, Campionatele Naţionale pe Echipe, Individual şi Ansambluri pentru Copii la gimnastică 

ritmică, eveniment care a avut ca 
principal obiectiv desemnarea 
campioanelor naţionale pe echipe, 
individual şi obiecte la Categoria a 
IV-a (8-10 ani) şi individual şi 
ansamblu fără obiect pentru 
Categoria Mica Gimnastă (6-8 
ani). 

La acest eveniment s-au înscris 116 
de gimnaste de la 14 cluburi din 
ţară: CSM Arad, CSS1 Timişoara, 
CSS “Triumf” Bucureşti, CS 
„Olimpia” Bucureşti, CSS1 
Constanţa, CSS “Anghel Saligny” 

Iaşi, LPS-CSS Baia-Mare, LPS Bistriţa, CSU Brasov, CS “Ritmic Gym Trend” Constanta, CSU Oradea, 
CS Ritmica Bucureşti, CSS Resita şi CSM Ploieşti. 

Dupa prima zi de concurs, echipa de categoria a IV-a a Clubului 
Sportiv Municipal Ploieşti formată din Livia Harcan, Iulia 
Chirvasă, Delia Gheorghe, Denisa Stoian, Ana Toma şi Daria 
Diaconu s-a clasat pe locul al doilea reuşind să-şi păstreze tilul 
de vicecampioană naţională obţinut anul trecut. Doar 1,475 
puncte le-au despărţit pe micuţele gimnaste de la CSM Ploieşti de 
locul I, loc ocupat în final de CSM Arad, pe locul al III-lea 
clasându-se echipa LPS-CSS Baia-Mare. 

În concursul individual cea mai bună performanţă a obţinut-o 
Livia Harcan (locul V) care s-a şi calificat pentru Cupa 
României, concurs ce se desfăşoară la sfârşitul fiecărui an la 
Bucureşti şi care se doreşte a fi un regal de gimnastică ritmică 
având în vedere faptul că la această competiţie participă cele mai 
bune 6 gimnaste din ţară la toate categoriile: de la Copii la 
Senioare!  



  3

Finalele pe obiecte de sâmbătă, 7 aprilie 2012, au aliniat la start cele mai bune 8 gimnaste din ţară la 
fiecare obiect – coardă, cerc, panglică. Clubul Sportiv Municipal Ploieşti a avut bucuria de a avea 
reprezentante în toate finalele. Astfel, în finala la coardă CSM Ploieşti a avut 2 gimnaste – Livia Harcan 
şi Iulia Chirvasă – în finala la cerc o gimnastă – Livia Harcan – iar în finala la panglică din nou 2 
gimnaste, Iulia Chirvasă şi Delia Gheorghe. Finalul întrecerilor a adus din nou bucurie în rândul 
susţinătorilor CSM-ului, Livia Harcan obţinând două medalii de bronz la coardă şi cerc.  

În concursul de ansamblu fără obiect (6-8 ani), echipa CSM Ploieşti a obţinut medalia de bronz 
clasându-se pe locul al treilea, după CSS “Anghel Saligny” Iaşi – locul I şi CSU Brasov – locul al II-lea, 

într-o competiţie la care s-au înscris 10 
ansambluri. Gimnastele componente – Alexia 
Ristea, Anais Lăpădat, Tavita Costache, 
Daria Motîngă, Miruna Ciocîrlan, Teodora 
Dragu şi Monica Dumitrescu au avut o 
evoluţie bună, apreciată de toti cei prezenţi, 
arbitri şi spectatori deopotrivă. 

Campionatele Naţionale au fost supervizate 
de preşedinta Federaţiei Române de 
Gimnastică Ritmicî, dna. Irina Deleanu şi de 
secretarul Federaţiei, dl. Cătălin Manu.  

Gimnastele câştigătoare au primit cupe, 
medalii, diplome, echipament sportiv şi 

obiecte de gimnastică ritmică din partea Federaţiei Române de Gimnastică Ritmică.  

Primăria municipiului Ploieşti a răsplătit medaliatele cu premii în bani, gest apreciat de toţi participanţii 
la această competiţie prin aplauze şi felicitări adresate organizatorilor. 

 
*** 
La invitaţia Federaţiei Române de Arte Marţiale, gimnastele Clubului Sportiv Municipal Ploieşti au 
participat, cu exercitii demonstrative, la 
Campionatele Europene de Arte 
Marţiale ce s-au desfăşurat la 
Bucureşti, în luna aprilie 2012. 

Evoluţiile sportivelor noastre au fost 
foarte apreciate de publicul extrem de 
numeros aflat în sala de la Chiajna 
format atât din spectatori cât şi din 
oficiali şi sportivi participanţi la această prestigioasă competiţie europeană.  

 
***** 

MAI 2012 

*** 
În perioada 17 – 19 mai 2012, a avut loc la Ploieşti, în Sala „Leonard Doroftei” a 
Clubului Sportiv Municipal Ploieşti, Turneul Internaţional de Gimnastică Ritmică 
„Spring Cup”, eveniment organizat de Primăria Municipiului Ploieşti, Clubul Sportiv 
Municipal Ploieşti şi Federaţia Română de Gimnastică Ritmică.  

Clubul Sportiv Municipal este primul club din România care a acreditat la Forul 
internaţional de specialitat, turneul de gimnastică ritmică pe care îl organizează.   
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Licenţa obţinută de CSM Ploieşti pentru “Spring Cup” reprezintă, pentru participanţi, o garanţie a 
organizării şi derulării competiţiei în conformitate cu regulamentul 
tehnic internaţional în domeniu, unanim acceptat de Federaţiile 
Internaţionale afiliate la FIG.  

Ajunsă în acest an la a patra ediţie, acest eveniment aşează 
municipiul nostru în prima linie a oraşelor importante ale lumii 
care susţin sportul de performanţă: Kiev (Ucraina), Calais şi 
Corbeil-Essones (Franta), Pesaro (Italia), Portimao (Portugalia), 
Sofia (Bulgaria), Moscova (Rusia), Minsk (Bielorusia), Tokio 
(Japonia). 

La competiţie s-au înscris 9 ţări: Ucraina, Bulgaria, Italia, Egipt, 
Canada, Rusia, Moldova, Ungaria şi România – număr care îl 
depăşeşte cu mult pe cel de anul trecut, când au participat doar 
patru ţări. 

Printre concurentele de la senioare s-a numărat şi Alina 
Maksimenko, gimnastă ucrainiană medaliată cu bronz atât la Mondialele de la Montpellier cât şi la 
Europenele de la Minsk de anul trecut, câştigătoare a Cupei Mondiale de la Kiev în 2011 şi la Corbeil-
Essones, în 2010. Delegaţia Ucrainei a fost întregită de multipla campioană europeană şi mondială, 
medaliată cu bronz la Jocurile Olimpice de la Beijing, 2008, Anna Bessonova. Retrasă din activitatea 
sportivă în anul 2010, titrata sportivă 
ucrainiană este alături de echipa Ucrainei în 
calitate de antrenor. 

Şi din ţară au participat sportive de la 10 
cluburi: LPS Bistriţa, CSS „Triumf” Bucureşti, 
CSU Brasov, LPS Oradea, CSU Oradea, LPS 
„Szasz Adalbert” Târgu-Mureş, CS Olimpia 
Bucureşti, CS Rythmic Gym Trend Constanţa, 
CSS Anghel Saligny Iaşi şi CSM Ploieşti.  

Peste 100 de gimnaste – de la 6 la peste 16 ani 
– au încantat spectatorii cu mãiestria mânuirii 
obiectelor specifice acestui sport olimpic: coardă, cerc, minge, măciuci şi panglică. 

Dintre acestea, reprezentatele Rusiei şi Ucrainei au arătat celor prezenţi la Sala „Leonard Doroftei” 
exerciţii de înaltă clasă tehnică şi artistică, evoluţiile lor din concurs confirmând, încă o dată, faptul că 
gimnastica ritmică se află la graniţa dintre sport şi artă. 

Reprezentantele Clubului Sportiv Municipal Ploieşti au obţinut următoarele rezultate: 

Categoria „Minies” (6-8 ani):  2 medalii de argint şi 3 medalii de bronz prin: 
Alexia Maria Ristea  - 2 medalii de argint la individual compus şi exerciţiu fără obiect 
Miruna Ciocîrlan - 2 medalii de bronz la individual compus şi exerciţiu fără obiect  
Daria Motîngă - o medalie de bronz – exercitiul cu coarda 

 
Categoria „Children” (9-10 ani): 3 medalii de bronz prin: 

Livia Harcan – 2 medalii de bronz la coardă şi panglică 
Denisa Stoian – o medalie de bronz la panglică  
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Alte rezultate care merită menţionate:  
Iulia Chirvasă – locul VI la coardă; Ana Toma – locul VI la cerc 

 
La Junioare, echipa României a obţinut medalia de bronz. Componentele echipei, Diana Pavel (CSS 
Anghel Saligny Iaşi şi Luiza Filiorianu – CS Olimpia Bucureşti) au evoluat în forţă, cu atât mai mult cu 
cât săptămâna aceasta vor pleca în Rusia, la Nijni-Novgorod la Campionatele Europene. 

La senioare, Alina Maksimenko s-a clasat de 4 ori pe locul I: individual compus, cerc, minge şi măciuci. 
La panglică, reprezentanta României, 
Alexandra Piscupescu a obţinut o 
victorie frumoasă demonstrându-şi 
măiestria într-un exerciţiu perfect, fără 
nicio ratare. 

Din partea Federaţiei Internaţionale de 
Gimnastică, a supervizat competiţia dra. 
Lidia Vynogradna – Ucraina, arbitru 
internaţional cu experienţă, secretarul 
general al Federaţiei Ucrainiene de 
Gimnastică Ritmică. Dna. Irina Deleanu, 
preşedinta Federaţiei Române de Gimnastică Ritmică şi dl. Cătălin Manu, secretarul general al 

Federaţiei au fost prezenţi la Ploieşti pe tot 
parcursul evenimentului. 

Alături de organizatori a fost şi dna. Doina 
Stăiculescu, singura sportivă care a obţinut o 
medalie olimpică la gimnastică ritmică pentru 
România – Los Angeles, 1984.  

Primăria municipiului Ploieşti a oferit 
câştigătoarelor premii în valoare de 8 000 de lei. 

Ansamblul Prahova al Casei de Cultură I.L. 
Caragiale a susţinut, în cadrul galei laureaţilor, un 

spectacol de folclor, oaspeţii străini răsplătind cu aplauze muzica şi dansurile populare româneşti. 

Timbark România şi Coca-Cola au oferit tuturor participantelor sucuri şi apă pe tot parcursul 
competiţiei, iar Birotech a sponsorizat evenimentul cu 1 000 de lei.  

 

 

*** 

În data de 31 mai 2012 cele două gimnaste ale CSM 
Ploieşti care fac parte din Lotul Naţional de Junioare au 
fost invitate de realizatoarea emisiunii Audienţă Regională, 
Liliana Maxim, în studioul televiziunii Valea Prahovei TV 
pentru a vorbi despre performanţele lor şi despre 
gimnastica ritmică. 
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***** 
IUNIE 2012 

*** 
Secţia de gimnastică ritmică acordă o atenţie deosebită pregătirii coregrafice a sportivelor, astfel, studiul 
în acest domeniu este asigurat de un balerin profesionist. În data de 12 iunie 2012 a avut loc o lecţie 
deschisă de balet a grupelor de performanţă şi avansaţi, care s-a bucurat de aprecierea tuturor celor 
prezenţi. 

 

 

 
***** 
Livia Harcan şi Cesima Nechifor au participat, în perioada 18 iunie – 2 iulie, la un stagiu de pregătire 

centralizată la Lotul Naţional de 
Gimnastică Ritmică al României, 
alături de alte 9 gimnaste din 
ţară. 

Legitimate la Clubul Sportiv 
Municipal Ploieşti, cele două 
gimnaste sunt multiple medaliate 
în campionate naţionale şi 
internaţionale. Talentul nativ, 
dublat de seriozitate, ambiţia şi 
tenacitatea celor două sportive au 
atras atenţia specialiştilor în 
gimnastica ritmică din România 

fiind nominalizate, la începutul anului 2012 ca tinere speranţe ce pot reprezenta România în competiţii 
de înalt nivel. 

Alături de gimnaste au fost prezenţi şi antrenorii de club, împreună stabilind o linie metodică comună în 
pregătirea acestor sportive, linie care va trebui respectată cu stricteţe în antrenamentele de la club ştiind 
fiind faptul că ritmica românească nu deţine resursele necesare pentru a susţine un lot naţional de 
junioare într-un centru naţional de pregătire.  
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***** 
IULIE 2012 

În luna iulie 2012 cele două gimnaste ale CSM Ploieşti nominalizate la Lotul National de Junioare au 
fost invitate, din nou, la TV. De data aceasta de către Claudius Dociu, prezentatorul şi realizatorul 
emisiunii Retrospectiva Ştirilor WillTV. Cesima Nechifor şi Livia Harcan au vorbit despre experienţa pe 
care au avut-o în cantonamentul care a vizat Lotul Naţional de Junioare al Romaniei ce s-a desfăşurat la 
începutul lunii iulie la Bucureşti.  
 

***** 
 

AUGUST 2012 
Jocurile Olimpice ce s-au desfăsurat în luna august 2012 la Londra a cuprins şi competiţii de gimnastică 
ritmică. Gimnastele CSM Ploieşti au urmărit, împreună, transmisiunile pe internet de la aceste întreceri 
– prezentate pe ecran mare cu ajutorul unui proiector, şi au analizat prestaţiile tehnice ale 
participantelor.  

Pentru aceasta a fost realizată, cu fonduri proprii o conexiune prin cablu la sala de balet aflată la 
subsolul clădirii. 

***** 
OCTOMBRIE 2012 

*** 
Între 5 şi 7 octombrie 2012 s-au desfăşurat la Ploieşti, în sala „Leonard Doroftei” a Clubului Sportiv 
Municipal, Campionatele Naţionale pe Echipe, Individual şi Ansambluri pentru Junioare şi Senioare la 
gimnastică ritmică, eveniment care a avut ca principal obiectiv desemnarea campioanelor naţionale pe 
echipe, individual şi obiecte la categoriile prejunioare, junioare şi senioare şi ansambluri cu 5 cercuri la 
categoria junioare.  

 

Peste 120 de gimnaste de la 14 cluburi din ţară au poposit, timp de 4 zile, în oraşul lui Caragiale căutând 

să ofere publicului ploieştean o competiţie care să aducă frumuseţe şi bucurie în sufletele tuturor. Harta 

gimnasticii ritmice româneşti a cuprins cluburile CSM Arad, CSS1 Timişoara, CSS “Triumf” Bucureşti, 

CS „Olimpia” Bucureşti, CSS1 Constanţa, CSS “Anghel Saligny” Iaşi, LPS-CSS Baia-Mare, LPS 

Bistriţa, CSU Brasov, CS “Ritmic Gym Trend” Constanţa, CSU Oradea, CS Ritmica Bucureşti, CSS 

Resiţa şi CSM Ploieşti. 

Primele două zile de concurs au fost adevărate maratoane competiţionale, concurentele întrecându-se, pe 
parcursul a 12 ore, la trei categorii şi patru obiecte pentru titlurile de campioane la individual sau cu 
echipa, dar şi pentru calificările în finalele pe obiecte de duminică.  
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Concursul categoriei pre-junioare a aşezat echipa CSM Ploieşti pe locul IV dintr-un total de nouă echipe 
înscrise la start. Un rezultat foarte bun obţinut de echipa ploieşteană formata din Cesima Nechifor (care, 
în ciuda faptului că a fost accidentată a punctat cel mai mult pentru echipă), Sofia Wiederman, Iulia 
Chirvasă (vicecampioană naţională cu echipa de junioare mici în 2011 şi 2012, acum la prima 
participare în cadrul acestei categorii şi Adriana Creţu). Pe locurile I, II şi III s-au situat echipele CS 
Anghel Saligny Iaşi, LPS Bistriţa şi CSM Arad. 

Duminica a fost ziua finalelor, cele mai bune 8 gimnaste la fiecare categorie şi la fiecare obiect s-au 
întrecut pentru titlurile supreme la cerc, minge, măciuci şi panglică. 
CSM Ploieşti a fost reprezentat de Cesima Nechifor în două finale, 
la măciuci şi panglică. Doar trei zecimi i-au lipsit micuţei gimnaste 
să urce pe podium la exerciţiul cu măciuci, obţinând, în final, locul 
IV iar la panglică locul VII. 

Îndelung aplaudate au fost şi demonstraţiile prezentate de Iulia 
Chirvasă şi Livia Harcan (CSM Ploieşti), publicul urmărind două 
variaţii de balet din Fântâna din Bakhchisaray pe muzică de Boris 
Asafiev şi Don Quijote de Ludwig Minkus. 

Arbitrajul Campionatelor Naţionale a fost supervizat de o brigadă 
de control alcătuită din arbitrele internationale FIG Lidia 
Vynogradna – Ucraina, Marinela Jipa – România, de directorul 

tehnic Ileana Iakob şi de preşedinta Federaţiei Române de 
Gimnastică Ritmică, dna. Irina Deleanu.  

Gimnastele câştigătoare au primit cupe, medalii, diplome, 
echipament sportiv şi obiecte de gimnastică ritmică din partea 
Federaţiei Române de Gimnastică Ritmică.  

Primăria municipiului Ploieşti a răsplătit medaliatele cu premii 
în bani, gest apreciat de toţi participanţii la această competiţie 
prin aplauze şi felicitări adresate organizatorilor.  

Valoarea premiilor acordate de Primăria municipiului Ploieşti s-
a ridicat la la suma de 10.000 lei. 

Au fost alături de participanţi Timbark Romania care a oferit 
sucuri naturale şi dulciuri tuturor gimnastelor, Coca-Cola 
România şi UTI, companie naţională de înaltă tehnologie care a 
sprijinit acest eveniment cu 1 000 de euro. 

***** 
NOIEMBRIE 2012 

Joi, 1 noiembrie 2012, s-au desfăşurat la Sala Polivalentă din Bucureşti, întrecerile pentru „Cupa 
României” la gimnastică ritmică. La această competiţie au avut drept de participare gimnastele 
calificate pe primele şase locuri la Campionatele Naţionale din acest an, pe fiecare categorie, de la copii 
până la senioare.  

Competiţia a fost organizată de Federaţia Română de Gimnastică Ritmică în parteneriat cu Autoritatea 
Naţională pentru Sport şi Tineret şi a adunat la Bucureşti 30 de gimnaste în concursul individual, şase 
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ansambluri de mica gimnastă şi şase ansambluri de junioare, în total peste 100 de gimnaste legitimate la 
cluburi din Arad, Baia-Mare, Bistriţa, Braşov, Bucureşti, Iaşi, Oradea, Ploieşti, Reşiţa şi Târgu-Mureş. 

Din cele 6 gimnaste de categoria a IV-a (junioare mici) calificate la Cupa României în acest an, două 
sunt legitimate la Clubul Sportiv Municipal Ploieşti. Este vorba de Livia Harcan şi Iulia Chirvasã, 
ambele în varstă de 10 ani, vicecampioane naţionale cu echipa în 2012 şi 2011.  

Clubul Sportiv Municipal 
Ploieşti a fost reprezentat, 
cu succes, în ambele 
categorii. Astfel, gimnasta 
Livia Harcan a obţinut 
medalia de argint iar 
ansamblul participant în 
concursul micilor gimnaste 
a obtinut medalia de bronz.  

Şi cea de a doua 
reprezentantă a clubului 
ploieştean, Iulia Chirvasă, 

a avut o prestaţie tehnică deosebită ocupând locul 5, cu un progres de două locuri faţă de Campionatul 
Naţional din acest an. 

În clasamentul pe obiecte cele mai bune punctaje au fost obţinute de Livia Harcan la coardă (locul II), şi 
la cerc (locul I) iar de Iulia Chirvasă la panglica (locul III). 

În acelaşi cadru festiv, Clubul Sportiv Municipal Ploieşti a primit, în semn 
de apreciere a activităţii secţiei de gimnastică ritmică, pentru al treilea an 
consecutiv, Premiul de Excelenţă din partea Federaţiei Române de 
Gimnasticã Ritmicã.  

Doar trei cluburi din România au fost premiate pentru activitatea lor 
deosebită de promovare a gimnasticii ritmice, atât în rândul copiilor cât şi 
în activitatea de performanţă, alături de clubul ploieştean fiind menţionate  
LPS-CSS Baia-Mare şi LPS Bistriţa.  

Gala care a încheiat Cupa României la gimnastică ritmică a dat prilejul, 
din nou, gimnastelor Clubului Sportiv Municipal Ploieşti să-şi arate 
măiestria, Livia Harcan şi Cesima Nechifor – componentele Lotului Naţional de Junioare al Romaniei, 
Iulia Chirvasă şi Denisa Stoian prezentând demonstraţii foarte apreciate de publicul spectator. 

 
***** 

DECEMBRIE 2012 

În luna decembrie, secţia de gimnastică ritmică a sărbătorit apropierea Crăciunului atât alături de toţi 
sportivii CSM Ploieşti, cât şi prin organizarea galei speciale dedicate acestei sărbători. 

Gimnastele secţiei au susţinut, pe lângă exercitiile de concurs răsplătite cu medalii valoroase în cursul 
anului 2012, şi un program artistic de sezon. 
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Printre spectatori, spre bucuria tuturor participanţilor s-a aflat şi Moş Crăciun care a oficiat festivitatea 
de premiere.  

 

 

***** 
Activitatea secţiei de Gimnastică Ritmică a Clubul Sportiv Municipal Ploieşti a fost oglindită, periodic, în 
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.  

 
***** 

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:  

 
www.ploiesti.ro/ritmica.csm/index.php 

 

 
 
 

 


