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CUPA ISMB 07.05.10 APROAPE 2400 DE ELEVI AI ŞCOLILOR DIN CAPITALĂ S-AU ÎNSCRIS LA STARTUL ÎNTRECERII 
FOTBALISTICE 

Sportul Studenţesc organizează a patra ediţie a competiţiei "Alege Jucăria" 
Clubul din Regie rămâne fidel tradiţiei sale şi pune pe primul plan sectorul juvenil. Demarat în 2008, împreună cu 
Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, programul "Alege Jucăria", prin care se urmăreşte atragerea copiilor 
către sport, a devenit o competiţie de masă încă de la ediţia precedentă, la care au participat aproximativ 1100 de 
elevi. Experienţa acumulată a dus la o mai bună organizare şi promovare a evenimentului din acest an, astfel că 
luni, 10 mai, se vor alinia la startul competiţiei nu mai puţin de 180 de echipe având în componenţă peste 2300 de 
elevi. Amploarea pe care a luat-o "Alege Jucăria" i-a uimit pe organizatori, dar în acelaşi timp a atras atenţia unor 
sporsori importanţi, precum Puma, Intesa Sanpaolo Bank, Fundaţia Vodafone sau Wrigley, care au contribuit 
substanţial la constituirea fondului de premiere. 

 

Acest ultim aspect a fost subliniat astăzi de Cristian Gheorghe, directorul executiv al clubului Sportul Studenţesc şi 
iniţiatorul programului, în cadrul conferinţei de presă organizată la stadionul din Regie."Din informaţiile pe care le 
deţin, «Alege Jucăria» a devenit cea mai importantă competiţie sportivă din România adresată elevilor. Sunt 
foarte mulţumit că la această ediţie avem parteneri puternici, astfel că pentru prima dată fiecare copil înscris va 
primi un cadou, ceea ce am urmărit încă de la demararea programului în urmă cu patru ani. Ţin să le mulţumesc 
pentru sprijinul acordat, mai ales că în momentul în care au aflat că toate aşteptările noastre au fost depăşite, în 
ceea ce priveşte numărul înscrierilor, au reacţionat prompt şi aproape şi-au triplat contribuţia la fondul de 
premiere", a spus Cristian Gheorghe. 
 
La rândul său, inspectorul Laurenţiu Oprea, reprezentantul ISMB, a declarat că parteneriatul cu Sportul Studenţesc 
dă roade şi conducerea învăţământului bucureştean este încântată de rezultatele acestei colaborări. "Această 
ediţia va avea un număr record de participanţi şi acest lucru este important, în primul rând, pentru mişcare, 
pentru sănătatea copiilor, deoarece nu vin numai sportivi legitimaţi la cluburi. Majoritatea e formată din copii 
care practică fotbalul din plăcere. Poate unii dintre ei vor deveni viitori performeri. Această competiţie are o 
atracţie deosebită şi pentru cadrele didactice, profesorii de educaţie fizică. Din păcate, unii dintre ei au întârziat 
prea mult şi acum primim zeci de solicitări de înscriere, însă acest lucru nu mai este posibil. Şedinţa tehnică a 
competiţiei a avut deja loc şi programul nu mai poate fi modificat. Premiile deosebite acordate de sponsori sunt 
atractive, dar la început nu se ştia de ele. Profesorii şi elevii s-au înscris pentru competiţie, pentru condiţiile pe 
care aceasta le oferă, pentru atmosfera plăcută de anul trecut şi a personalităţilor care au venit la premiere, în 
frunte cu preşedintele FRF, Mircea Sandu", a spus Oprea. 
 

http://content.ad20.net/Storage/481916_4C00A6C047AF49408D356CB0DBD4AE6F/index.html?id=481916&dir=http://content.ad20.net/Storage/481916_4C00A6C047AF49408D356CB0DBD4AE6F/&trk=1&trkimg=http://core1.ad20.net/x0.gif&click=http://core1.ad20.net/click&site=liga2&zone=special&params=&snocache=1415145107830_57144782994873820&spgid=782429357059300&sck=y&sfver=15&f1pgad=2&x1tagidx=2&__x1ts=2b9427ef&sww=1280&swh=705&sifr=0&pub=62&site=4218&section=135&zone=78&size=0x0&xcrid=481916&xgeo=RO|10|0|Bucharest||0|44.4333|26.1|&x1guid=490464824195034705&x1ctxkw=__context&dtime=15&url=http://liga2.prosport.ro/special/juniori/sportul-studentesc-organizeaza-a-patra-editie-a-competitiei-alege-jucaria-6099179
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În premieră, două grădinţe se vor înfrunta într-un meci demonstrativ, ceea ce a creat mare agitaţie, mai ales în 
rândul educatoarelor şi părinţilor. "Două grădiniţe, una din cartierul Giuleşti, una de la poşta Puişor, vor avea un 
meci demonstrativ. Deja se pregătesc, au avut un meci amical săptămâna aceasta. Practic, e o «nebunie», cu 
părinţi, educatoare, cu toată lumea. La anul cred că vom organiza meciuri şi la nivel de grădiniţe, deoarece copii 
şi părinţii sunt foarte dornici să participe, ceea ce e un lucru extraordinar", a precizat Oprea. 
 
Valentin Soare, antrenor la Centrul de Copii şi Juniori al Sportului Studenţesc şi coordonator al evenimentului, a 
fost un pic «speriat» de amploarea pe care o are în acest an competiţia, fiind nevoit să prelungească programul 
meciurilor cu o săptămână. "Să dea Dumnezeu să fim sănătoşi să putem ţine două săptămâni de competiţie. De 
luni până vineri începem la ora 8, terminăm la 14, meciurile fiind eliminatorii, din 180 de echipe vor mai rămâne 
90. Facem pauză sâmbătă şi duminică. Continuăm de luni cu etapele următoare. Sperăm ca finalele să se dispute 
joi, dacă o să ne ajute şi vremea", a sintetizat Soare programul competiţiei. 
 
Ca orice eveniment care se respectă, începând cu această ediţie, "Alege Jucăria" are mascotă, imn, compus de 
Mirela şi Cornel Fugaru, dar şi website, pe www.alegejucaria.ro putând fi accesate toate informaţiile cu privire la 
competiţie, inclusiv programul meciurilor şi rezultatele. 

 

http://www.alegejucaria.ro/

