Din nou europeni!
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Una dintre ramurile importante ale sportului din Otopeni o reprezintă chiar „sportul minţii”. Anul
2011 pare unul extrem de benefic pentru micuţii şahişti care au obţinut rezultate notabile în
diferite competiţii de mai mare, sau mai mică anvergură. Dealtfel, şahul a devenit o disciplină de
mare tradiţie în Otopeni ţinând cont că, în anul 2006, în Cehia, la Pardubice, echipa CS Otopeni
avea să devină Campioană Mondială la juniori! Mai mult, în acel an, Claudiu Daniel Vasile avea
să ocupe poziţia 20 din 1400 de participanţi la aceeaşi competiţie şi locul 4 la Campionatul
European. Sportivul din Otopeni avea să fie remarcat de marele maestru Anatoli Karpov.
Se pare că marii paşi reuşiţi de Claudiu Daniel Vasile aveau să fie continuaţi în „sportul minţii”
de către Andreea Briana Stanciu care s-a calificat la Campionatul European ce va avea loc în
perioada 10 şi 21 septembrie la Albena, în Bulgaria. Micuţa şahistă îşi va face „încălzirea” la
Campionatul Uniunii Europene care se va desfăşura la Mureck, în Austria, între 2 şi 11 august.
Sub pregătirea antrenorului Cristian Palamar şi a descoperitorului de talente Filip Matei si alţi
şahişti obţin performanţe notabile. Astfel, Teodora Vasile, Florin Dobre, Robert Stancu, Roxana
Firaru, Răzvan Dicu, Theodor Palamar, Bogdan Mamele şi alţii sunt gata de ...şah şi mat! 201
1 competiţional în rezumat
-Cupa „Elisabeta Polihroniade” (locul I - Andreea Briana Stanciu)
-Campionate Naţionale juniori (Andreea Briana Stanciu - 3 medalii, Răzvan Dicu - 2 medalii)
-Campionate Naţionale Universitare (locul III - Theodora Vasile)
-Campionatul Bucureştiului (locul I - Mihai Toma, locul II-Maria Podariu, locul III - Irina Stan)
-Festivalul Internaţional „LIONS” (locul I - Mihai Toma) În perioada următoare, componenţii
secţiei de şah vor mai participa la competiţii precum: Cupa BNR, Arad Open, Cupa Bancpost,
Turneul Internaţional de juniori, Campionatul Naţional al Diviziei A.
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