Fiind Otopenar paduri cutreieram
Vineri, 30 Septembrie 2011 10:15

In padurile Bucium la sud de Iasi a avut loc a 12-a editie a
Trofeului Moldovei, competitie desfasurata pe durata a 3 zile la
care C.S. Otopeni a participat pentru a 10-a oara.

Desi la prima vedere a parut primejdios pentru... parinti, cazarea a fost organizata in corturi
alpine hymalaiene, extrem de sigure in fata unor eventuale fenomene meteo normale. Dormit
ul concurentilor a fost insotit de fosnitul frunzelor de la stejarii seculari... "de treci codrii de
arama" in cantecul pasarilor si de zi si de noapte.
Acomodarea la aceste conditii ar trebui consolidata de aceasta generatie de sportivi ca sa
poata folosi cu mai mare usurinta busola pe harta cunoasterii drumului in viata. Neavind
televizor si prize in dotare la corturi, intr-o dupa-amiaza ne-am deplasat la parcul Copou un
punct de referinta pentru orasul Iasi.
Obiectiv:
Teiul lui Eminescu
pe aleea Junima inconjurat de statuile unor scriitori, pictori si muzicieni imposibil de mentionat in
4-5 pagini.
Teiul este inca verde si viu la varsta apreciata de....250 de ani unde Eminescu si Creanga isi
depanau amintirile. Pe drumul de intoarcere au fost vazuti si "plopii fara sot" .. care au mai
ramas 15 din 29 la vremea pasilor lui Eminescu. Dupa aceasta vizita in centrul Iasiului cultural
si istoric, Concursul a continuat cu un rezultat neastepat avand in vedere schimbul de generatii.

Trofeul Moldovei editia a 12-a a fost
castigat
de C.S.OTOPENI.

Performantele au fost asigurate de efortul urmatorilor sportivi sub indrumarea lui Barbu
Ion: Dascalu Anya, Radu Bianca, Apetrei Stefan, Barbu George, Sfetcu Catalina, Petre
Gabriela, Petre Mihaela, Iurascu Adelina si Petrisor Sabina.
La fel de important este faptul ca CS Otopeni a primit si premiul pentru
Fair - play,
apreciere pentru modul de prezentare in cele 10 editii de concurs la care a participat.
In vara acestui an orientaristii de la CS Otopeni completati si cu Avramut Daria, Selovartea
Raluca si Galceava Andrei au mai participat la:
-

Campionatul scolar national (Alba Iulia)
Cupa Muntilor Fagaras
Trofeul vara Prahovei
Cupa Mentor Silva Buzau
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Si aceste concursuri au fost completate cu vizite la:
- Alba Iulia - Cetatea restaurata si Muzeul Unirii
- Fagaras: - Transfagarasan si Lacul Balea.
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