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Premii pentru sportivii mureșeni în cadrul Zilei Excelenței 

Sportului Mureșean 

Pentru prima dată în județul Mureș sportivii vor avea o zi dedicată lor. Sâmbătă, 9 

decembrie, începând cu ora 14.00 va debuta evenimentul Ziua Excelenței 

Sportului Mureșean sub sloganul ”Hai la Gale!” Asta deoarece Sala Mare a Palatului 

Culturii va găzdui două gale de premiere a sportivilor. Este vorba de Gala ”Născut 

pentru sport”, inițiată de Asociația Junior  Sport și ”Gala Sportului Mureșean”, 

inițiată de Direcția pentru Sport și Tineret Mureș. 

Împreună, cele două evenimente, vor scoate în evidență atât istoria sportului din 

județul Mureș cât și sportivii care au realizat și realizează performanțe la cele mai 

înalte niveluri reprezentând astfel adevărați ambasadori ai județului Mureș în țară 

și în străinătate. 

La cele două evenimente vor participa Marius Alexandru Dunca – Ministrul 

Tineretului și Sportului, Valeria Răcilă – campioană olimpică la canotaj, Laura 

Badea Cârlescu - campioană olimpică, mondială și de trei ori campioană 

europeană, președinte al Federației Române de Scrimă, Alina Dumitru - 

 medaliată cu aur olimpic, multiplă campioană europeană și medaliată cu bronz la 

campionatele mondiale la judo, vicepreședinte al Federației Române de Judo, 

Camelia Potec – campioană olimpică la natație și președinte al Federației Române 

de Natație și Pentatlon Modern,  Anca Pătrășcoiu – prima medaliată olimpică a 

nataţiei româneşti (bronz la JO din Los Angeles in 1984),  Gheorghe Berceanu - 

multiplu laureat olimpic, mondial şi european la lupte greco-romane,  Andrei 

Munteanu - primul campion olimpic de tineret din România și component al 

lotului național de seniori la gimnastică artistică, Cristinel Romanescu – 

președinte Federația Română de Tenis de Masă, Amatto Zaharia – președinte 

Federația Română de Kempo,  Gruia Docan – președinte al Federației Române de 

Karate Kyokushin și Mircea Barna – baschetbalist, fost capitan al echipei 

Universitatea Cluj, dar şi al naţionalei României.  

Gala ”Născut pentru sport” face parte din proiectul Junior Sport Mureș inițiat de 

Asociația Junior Sport și Consiliului Județean Mureș, partener principal, proiect în 

cadrul căruia va fi realizată Revista Junior Sport Mureș, prima revistă de cultură 

sportivă din județul Mureș. Trofeele care vor fi acordate în cadrul Galei sunt: 

 
Trofeul „Legende ale sportului mureșean”-va fi acordat pentru 10 mari valori ale 
sportului mureșean 
 
Trofeul „Seniori campioni”- va fi acordat unui număr de 6 campioni seniori cu 
rezultate de excepție 
 
Trofeul „Speranța Junior Sport“-  va fi acordat unui număr de 8 sportivi juniori 
cu rezultate de excepție  

http://www.gsp.ro/cautare/tag/lupte-greco-romane-21621.html
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Trofeul „Campioni speciali“-  va fi oferit unor sportivi cu dizabilități 
 
Trofeul „Clubul de excepție“ 
 
Trofeul „Pregătirea fizică a sportivilor de perfomanță“ 
 
Trofeul „Antrenorul de excepție“ 
 
Trofeul „Sport în familie”  
 
Trofeul „Doctorul tău de sport” 
 
Trofeul „O viață dedicată promovării sportului mureșean” 
 
Trofeul „Profu’ tău de sport”  
 
 Trofeul „Părintele de excepție” 
 

Anual, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Mureș organizează Gala 

Sportului Mureșean în cadrul căreia se vor premia doar sportivii legitimați în 

județul Mureș cu rezultate deosebite la campionatele mondiale, europene, 

balcanice, naționale; cupele mondiale, europene; jocuri universitare, la 

seniori, tineret, juniori și cadeți. Premierea sportivilor se va face pe bază de 

punctaj elaborat de Ministerul Tineretului și Sportului. Sistemul de atribuire a 

punctelor se face în raport cu rezultatele sportive obținute doar la competițiile 

menționate mai sus. Premiile se acordă pe diferite categorii: Seniori, Juniori, 

Speranțe, Echipe, Antrenori. 

Dintre rezultatele importante ale sportivilor mureșeni în anul 2017 amintim 

(aceste rezultate sunt doar parțiale): 

La Campionatele Naționale sportivii județului Mureș au câștigat următoarele 

medalii: aur 52, argint 28,  bronz 44.  

Aceste rezultate au fost obținute la următoarele ramuri sportive: 

 Lupte libere: 9 aur, 4 argint, 5 bronz 

 Dans sportiv: 3 aur, 3 argint,  

 Aerobic și fitness: 8 aur, 6 argint, 4 

bronz 

 Karate kyokusin: 11 aur, 4 argint, 5 

bronz 

 Popice : 5 aur, 4 argint, 4 bronz 

 Tenis de masă: 3 aur,  

 Wushu: 1 aur, 2 argint, 4 bronz 

 Canotaj : 3  bronz 

 Șah : 2 aur, 1 argint, 2 

bronz 

 Judo : 3 aur, 4 argint, 4 

bronz 

 Tir cu arcul : 7 aur, 5 

argint, 3 bronz  

 

 

Rezultate internaționale: 
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Popice fete – Cupa Europei – Loc II 

Jiu- Jitsu – Campionatul Balcanic – Loc I 

Kick Box – Campionatul European  - 2 Loc I, 1 Loc III 

Cross Duathlon : Campionatul European Loc I  

Evenimentul Ziua Excelenței Sportului Mureșean este organizat de Consiliul 

Județean Mureș, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Mureș, Inspectoratul 

Școlar Județean și Asociația Junior Sport. 

 

Persoane de contact pentru declarații și interviuri:  

Iuliana Rus, director DJST Mureș, tel: 0745309036 Beatrice Mercado, președinte 

Asociația Junior Sport. tel: 0771327395 Alexandru Cîmpeanu, vicepreședinte 

Consiliul Județean Mureș, tel: 0740345278 

 

Biroul de Presă al Consiliului Judeţean Mureş 

 


