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Elevii școlilor rurale, din zona montană a Clujului s-au întrecut la un
concurs de schi fond, cuprins în calendarul competițional al I.Ș.J. Cluj
Elevii de la șapte unități de învățământ preuniversitar, din mediul rural, din zona
de munte a județului Cluj au participat la un concurs de schi, în cadrul celei de-a
VII-a ediții a Cupei Vlădeasa la schi fond, juniori.
101 elevi de la șapte unități de învățământ preuniversitar, din mediul rural- Rogojel, Răchițele, Sâncraiu,
Beliș, Râșca, Mărișel și Muguri-Bogdănești au participat la prima competiție organizată în acest an, de schi
fond, care s-a desfășurat la Rogojel, comuna Săcuieu. Întreaga activitate competițională s-a desfășurat sub
îndurmarea unei echipe de șapte arbitri profesioniști, decisă la nivelul Inspectoratului Școlar Județean
Cluj.
Festivitatea de premiere a reunit toți participanții într-o horă a bucuriei, a optimismului și a bunei
dispoziții, o horă a unirii, în adevăratul sens: „Am avut alături o mulțime de părinți, de susținători, dar și
patru dintre directorii școlilor participante. La finalul festivității de premiere ne-am adunat într-o horă a
Unirii care să ne amintească datorită căror fapte existăm noi azi ca stat liber și care să ne bucure că avem
ocazia să organizăm astfel de evenimente aici, în comuna noastră”, a afirmat Gheorghe Cuc, primarul
comunei Săcuieu, gazda evenimentelor.
În perioada următoare a anului şcolar 2018-2019, Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj, prin Comisia
judeţeană de schi, va organiza o serie de competiții sportive şcolare, de anvergură judeţeană de schialpin, schi-fond, pe următorul calendar competițional și în conformitate cu regulamentul de organizare
şi desfăşurare a concursurilor sportive:
A. Concursul national ,,Serbările Zăpezii”, Muntele Băişorii, în perioada 24-26 februarie 2019,
cuprinse în CAEN 2019 al M.E.N. și organizate de către I.Ș.J. Cluj şi Palatul Copiilor Cluj.
B. Cupa ,,Micii vânători de munte”, Muntele Băişorii, 27 februarie 2019.
C. Concursurile tradiţionale de schi-fond:
1. Cupa ,,Scoruşeţ”, Beliş, 2 februarie 2019;
2. Cupa ,,Sălănducu”,Râșca, 3 februarie 2019;
3. Cupa ,,Pelaghia Roşu”, Mărişel, 16 februarie 2019;
4. Cupa ,,Avram Iancu”,Măguri-Răcătău, 17 februarie 2019.
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