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EVENIMENT

instructor-coregraf Mircea Belean și diplome personalizate
tuturor dansatorilor.

dimirescu, atât prim formarea unei echipe competitive, dar și
prin Sala de Sport, despre care oaspeții Turneului de la
Vladimirescu au vorbit în cuvinte laudative. După ce fiecare
sportiv a primit câte o pungă cu cadouri și un calendar personalizat, antrenorul Iosif Wecker a primit, din partea primarului
Ioan Crișan o “Diplomă de Excelență” pentru activitatea desfășurată de echipa de volei pe parcursul anului 2015.

Pagina a V-a
Excelență” i-a fost acordată fotbalistului Alexandru Stochiță,
pentru titlul de golgeter al echipei, de fapt, el a fost cel mai bun
marcator al tuturor echipelor din Vladimirescu în turul campionatului 2015/2016!

Ansamblul “Horienii” din Horia

l După programul artistic și premierea dansatorilor, au
urmat sportivii, iar primii care au fost chemați pe scenă pentru
premiere au fost luptătorii de la CS Glogovăț 2010 (antrenor Lazăr Ciunta), care în anul 2015 au îmbogățit panoplia
de medalii a clubului cu unele extrem de importante, mai ales
că acestea au fost obținute în cadrul concursurilor naționale.
După ce fiecare sportiv a clubului a fost premiat de videprimarul Mihai Mag, președintele clubului, Călin Bun a primit
“Diploma de Excelență” din partea primarului Ioan Crișan,
Flavius Popa (vicecampion național la Juniori) și Eduard
Cosma (medaliat cu bronz în finala Campionatului Național de
Cadeți) au primit câte o cupă și o “Diplomă de Excelență” pentru performanțele din anul 2015.

Flavius Popa și Eduard Cosma (în stânga) și Călin Bun,
președintele CS Glogovăț 2010 au primit “Diploma de
Excelență” pentru activitatea desfășurată în anul 2015

l Au urmat tinerii
karateka de la CS
Bushido Vladimirescu
(antrenoare Lavinia
Moraru), care au primit
câte o pungă de cadouri
și câte un calendar personalizat. Apoi, antrenoarea Lavinia Moraru
le-a oferit primarului
Placheta primită de primarul
Ioan Crișan, respectiv
Ioan Crișan, din partea
viceprimarului
Mihai
antrenoarei Lavinia Moraru
Mag câte o plachetă
omagială pentru sprijinul acordat echipei în ceea ce privește
programul de antrenament și participarea la concursuri.

Premierea fotbaliștilor de la CS Real Horia

Voleibaliștii de la CS Westar Arad, felicitați de primarul
Ioan Crișan, după primirea cadourilor

l Au urmat fotbaliștii de
la cluburile de pe raza
comunei, iar cei care au
deschis festivitățile au fost
fotbaliștii de la CS
Mureșana Mândruloc, care au primit cadouri și câte o
diplomă personalizată. Din
partea clubului, Marus Trif
(viitorul antrenor al echipei,
din sezonul de primăvară) a
primit “Diploma de Excelență” pentru activitatea
echipei în anul 2015. De aseFotbalistul Paul Iovescu,
menea, Ciprian Ceh a pridupă primirea “Diplomei
mit și el “Diploma de Excede Excelență”
lență” pentru cele mai multe
goluri marcate în turul campionatului 2015/2016. O altă
“Diplomă de Excelență” a fost acordată tânărului fotbalist Paul
Iovescu, acesta reușind cea mai bună performanță sportivă a
comunei Vladimirescu pe anul 2015: campion european cu
echipa României de fotbal în sală, competiție despre care
ziarul nostru a scris pe larg după finala câștigată în fața
Ungariei (2-1), la Cluj-Napoca! Premierea tânărului fotbalist a
fost făcută de primarul Ioan Crișan și secretarul-juridic Ovidiu
Tanasă, acesta din urmă fiind cel care răspunde de activitatea
culturală și sportivă în Primăria Vladimirescu.

Premierea fotbaliștilor de la CS Mureșana Mândruloc

l Echipa de fotbal CS Real Horia (antrenor Marian Trif)
au urcat pe scena de la Casa de Cultură, iar președintele clubului, Răzvan Salanț a fost cel căruia i s-a înmânat “Diploma de
Excelență” pentru activitatea clubului pe anul 2015, iar celorlalți componenți ai clubului le-au fost înmânate cadouri și
calendare personalizate. De asemenea, o altă “Diplomă de

Premierea fotbaliștilor seniori de la CS Glogovăț 2013

l Ultimii fotbaliști care au fost premiați au fost cei de la CS
Glogovăț 2013, prin echipele de Juniori și Seniori (antrenor
Călin Dehelean). Fiind președintele clubului, Ovidiu Tanasă
a fost cel care a primit “Diploma de Excelență” pentru activitatea clubului în anul 2015, iar Eduard Vîrtaci a primit
“Diploma de Excelență” pentru titlul de golgeter al clubului în
turul campionatului 2015/2016. De asemenea, fiecare component a clubului, de la juniori la seniori, a primit câte un calendar personalizat și o pungă de cadouri.

Premierea fotbaliștilor juniori de la CS Glogovăț 2013

l Boxul a fost sportul care
a încheiat anul acesta festivitățile de premiere la Gala
Sportului și Culturii din Vladimirescu. Câștigând “Cupa
României” în 2015 și fiind
medaliat cu bronz la Campionatul Național, Marius Tătar a
primit “Diploma de Excelență”
pentru activitatea sportivă din
acest an din partea prietenului
Boxerul Marius Tătar,
său, viceprimarul Mihai Mag,
felicitat și premiat de
iar o cupă specială din partea
primarul Ioan Crișan
primarului Ioan Crișan.
l Ultimul premiat al serii de duminică, 29 noiembrie 2015,
a fost primarul Ioan Crișan, care a primit, din partea lui
Călin Dehelean o plachetă, pentru sprijinul acordat în anul
2015 desfășurării activității cultural-sportive în comuna
Vladimirescu.
CLAUDIU IACOB

Sportivii de la CS Bushido Vladimirescu

Iosif Wecker, antrenorul echipei
CS Westar Arad, primește
“Diploma de Excelență”

l După ce dimineața
au susținut ultimul meci
al Turneului 2 al Campionatului Național, voleibalistele de la CS
Westar Arad, împreună cu colegii voleibaliști (antrenor prof.
Iosif Wecker) s-au
prezentat în fața publicului, având bucuria
datoriei împlinite că au
făcut o reclamă foarte
bună comunei Vla-

Sala de Spectacole de la Casa de Cultură din Vladimirescu s-a dovedit a fi neîncăpătoare pentru numărul mare de
persoane care a ținut să asiste la a doua ediție a premiilor acordate celor care s-au remarcat pe plan sportiv și cultural
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