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Joi, 4 octombrie, în cadrul manifestărilor ,,Săptămâna educației 2018'', dedicate datei de 5 octombrie,
Ziua Mondială a Educației, s-a desfășurat la complexul sportiv EuroSportCenter Hunedoara ediția 2018 a
,,Cupei Educatorului''.
Activitățile sportive, care au implicat participarea a mai mult de 160 de membri de sindicat din întreg
județul, s-au derulat în cadrul a două secțiuni: fotbal - băieți și demonstrații sportive și artistice - fete.
,,Cupa Educatorului - ediția 2018'' la fotbal, competiție la care au participat 10 dintre zonele județului
(Deva, Hunedoara, Brad, Simeria, Hațeg, Vulcan, Călan, Orăștie, zona Rurală și selecționata
Lupeni-Uricani), a fost câștigată în acest an de echipa zonei Brad, după o finală disputată cu echipa zonei
Hunedoara, în timp ce pe locurile III-IV s-au clasat echipele din zonele Hațeg, respectiv Orăștie, într-o
partidă, terminată la egalitate la finalul celor două reprize, care a fost decisă abia prin intermediul
loviturilor de la 7 m.
Competiția fetelor, în cadrul căreia au susținut reprezentații efective echipe din șapte zone (Lupeni, Deva
(Cetate), Deva (Transilvania), zona Rurală, Hunedoara, Simeria, Uricani, Vulcan, Brad), ale județului, a
fost adjudecată de echipa Deva (Transilvania), urmată de cele din zonele Vulcan (locul II), Lupeni (locul
III) și Simeria (locul IV).
Pe lângă trofeele propriu-zise au acordate și alte premii, care au încercat să răsplătească implicarea
colegelor și colegilor noștri: ,,Cel mai bun portar'' (Mureșan Radu, Hunedoara), ,,Cel mai tehnic jucător''
(Leaha Lucian, Brad), ,,Golgheter'' (Ștefănescu Cristian, Hunedoara), la băieți, ,,Cea mai grațioasă
execuție'' (Burlacu Anita, Lupeni), ,,Cea mai tehnică execuție'' (Delean Lavinia și Chiriliuc Adriana, Deva),
,,Cea mai frumoasă poză'' (Kakucs Tunde Imola, Vulcan), la fete, fără a uita arbitrii și juriul, cărora le-a
fost decernată diploma ,,Cel mai imparțial juriu''.
Întreaga acțiune, inclusiv decernarea trofeelor și a premiilor, s-a finalizat, într-o notă festivă, la cantina
Colegiului Economic ,,Emanuil Gojdu'' Hunedoara, alături de ceilalți laureați, decernându-se și diploma
,,Fair-play'' doamnei Todea Magdalena.
Dincolo de caracterul competițional al activităților, a fost o zi plină de bună-dispoziție, precum în fiecare
an.
Imagini surprinse în cadrul manifestării vor fi postate la rubrica GALERIA FOTO.
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