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Junioarele de la secţia de handbal a Clubului Corona Braşov au fost
felicitate de primar pentru medaliile obţinute

Primarul Braşovului, George Scripcaru, a felicitat junioarele clubului sportiv Corona Braşov
pentru performanţele obţinute în cadrul campionatelor naţionale de handbal.
Într-un cadru festiv, primarul le-a mulţumit sportivelor pentru rezultatele deosebite obţinute
în acest an, respectiv locul I şi medalia de aur la Campionatul Naţional de Handbal Junioare II şi
locul III şi medalia de bronz la Campionatul Naţional de Handbal Junioare IV. Totodată, a ţinut să
sublinieze aportul deosebit, atât al antrenorilor, cât şi al părinţilor în realizarea acestor performanţe.
„Ţin să vă mulţumesc şi să vă felicit pentru performanţa deosebită din acest sezon. Atât eu, ca
primar, cât şi noi, ca şi comunitate, suntem mândri de succesul vostru, care nu este altceva decât
rezultatul talentului şi muncii voastre, capacităţii de pregătire a antrenorilor voştri şi, nu în ultimul
rând, sprijinului pe care părinţii voştri vi l-au acordat în tot acest timp. Sunt sigur că, în următorii
ani, vom vedea, în echipa mare, sportivele care astăzi sunt campioane naţionale la juniori. Vă asigur
că, în continuare, handbalul rămâne o prioritate pentru noi, mai ales că este unul dintre sporturile
care aduc bucurie braşovenilor şi renume oraşului nostru”, a declarat primarul George Scripcaru.

Antrenoarea echipei medaliate cu aur, Mariana Tîrcă, a ţinut să mulţumească primarului şi
consiliului municipal pentru sprijinul acordat handbalului braşovean.
„Vreau să vă mulţumesc dumneavoastră, domnule primar, Consiliului Local şi întregii comunităţi
pentru că ne-aţi oferit posibilitatea de a crea această puternică echipă de copii, care au devenit
campioni”, a declarat Mariana Tîrcă.

„E foarte important pentru sportivi şi pentru antrenori să-şi vadă munca încununată cu o medalie la
final de sezon. Sper să tindeţi în continuare spre marea performanţă, cu atât mai mult cu cât aveţi
toată susţinerea Primăriei şi a Consiliului Municipal şi o infrastructură sportivă excelentă”, a
completat directorul executiv al Clubului Corona Braşov, Liviu Dragomir.

La final, primarul George Scripcaru a primit medalia de aur şi tricoul roşu de campion din partea
Sorinei Tîrcă, care a fost desemnată cea mai valoroasă jucătoare a turneului final al campionatului
naţional de junioare II, iar din partea Raisei Marin, jucătoare desemnată cel mai bun centru al
Turneului Naţional pentru Junioare IV, a primit medalia de bronz.
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