C.S. OTOPENI - BASCHET

CS OTOPENI -CAMPIOANA NAȚIONALĂ LA BABY BASCHET

În perioada 21-27.06.2015 s-a desfășurat la Mangalia „CAMPIONATUL NAȚIONAL DE BABY
BASCHET”, competiție la care au luat startul 96 de echipe de pe tot teritoriul României, având
în componență sportivi născuți în anul 2005 și mai tineri.
Echipa noastră a dominat competiția de la un capăt la celălalt și a reușit să elimine rând pe rând
formații cu tradiție în baschetul juvenil, cum ar fi BC LAGUNA BUCUREȘTI, BC DAN DACIAN,
BC SLAM BUCUREȘTI, echipe cu multe titluri la activ la campionatele naționale de juniori si
culminând prin câștigarea finalei, jucată împotriva celor de la U MOBITELCO CLUJ NAPOCA,
echipă cu o bogată tradiție baschetbalistică în baschetul românesc.
Având în vedere că baza de selecție a echipei noastre o reprezintă pe sportivii din Otopeni,
într-un oraș care nu are mai mult de 20.000 de locuitori și fiind în competiție cu echipe care
provin din București, Cluj Napoca, Oradea, etc, localități cu o populație sensibil mai mare decât
Otopeniul, drept urmare și baza de selecție este una mult mai largă, acest titlu câștigat de
echipa noastră este chiar un titlu meritoriu, obținut prin multă muncă, atât din partea
antrenorilor, dar mai ales din partea copiilor care au început ușor ușor să înțeleagă ce
înseamnă sportul de performanță, sacrificii, disciplină și foarte multă muncă.

Vă prezentăm echipa care a obținut această performanță superbă pentru orașul nostru,
rezultatele înregistrate la competiția de la Mangalia, și declarații ale celor implicați:

Coducerea technică
Antrenor: Vlad Jișcanu
Responsabil secție baschet: Cătălin Voiculescu
Doctor: Ochișor Victor
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Echipa
Băltaru Alexandru #26
Son Sasha #1
Demetriad Vlad #55
Vasile David #2
Cârstoiu Andrei #9
Păsărică David #8
Ciupercă Victor #5
Stancu Ștefan #3
Popescu Paul #36
Spau Nick #12
Ion Darius #95
Nica Mircea #77
Rezultatele meciurilor
CS Otopeni - Acs Eko Sighet 48-6
CS Otopeni - CS U-Mobitelco 5 Cluj 47-9
CS Otopeni - ACS Gladius TG. Mureș 47-8
CS Otopeni - ACS Phoenix 1 Constanța 42-5
CS Otopeni - CS Solaris Sporting Ploiești 57-7
CS Otopeni - BC Laguna 33-8
CS Otopeni - Acs Tonik Pucioasa 31-4
CS Otopeni - CNV Aurel Vlaicu 36-13
CS Otopeni - BC Slam (semifinala) 22-16
CS Otopeni - CS-U Mobitelco 1 Cluj (finala) 32-27

„A fost un campionat greu, dar frumos. Copiii au plecat de acasă cu un singur gând: acela de a
se întoarce cu titlul. Am reușit să eliminăm fiecare adversar din această competiție, folosindu-ne
de talent și muncă depusă tot anul. Mă bucur că din această echipă fac parte copii muncitori,
dedicați baschetului, perseverenți și -nu în ultimul rând- foarte deștepți. Toți copiii au jucat
impecabil și au luptat pentru acest titlu, bine meritat. Am trăit emoții puternice împreună, am
colaborat foarte bine și... iată-ne aici, CAMPIONI NAȚIONALI. Este un vis împlinit care nu se
putea realiza fără sprijinul domnului Primar și al Consiliului local și pe această cale, atât eu cât
și echipa, le mulțumim! Felicitări părinților pentru implicare și pentru galerie!”

Antrenor Vlad Jișcanu

„A fost o competiție care a încununat munca acestor copii și a antrenorului Vlad Jișcanu din
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ultimii 3 ani de zile. Din momentul în care am decis cooptarea lui Vlad ca antrenor la secția de
baschet, i-am cerut să le împărtășească acestor copii din experiența lui de jucător și să-i
formeze ca viitori sportivi, iar acest titlu este doar primul pas făcut dintr-un drum foarte lung și
anevoios. Mulțumim părinților pentru susținerea acordată, mulțumim conducerii executive a
clubului nostru care întotdeauna ne-a oferit tot sprijinul, și -nu în ultimul rând- Consiliului local al
orașului Otopeni și domnului primar, Gheorghe Silviu Constantin pentru că întotdeauna au
sprijinit și au ajutat la dezvoltarea acestui minunat sport numit baschet din orașul Otopeni, care
a ajuns să aibă peste 200 de practicanți la toate categoriile de vârstă.
Felicitări încă o dată acestor copii minunați, antrenorului pentru munca depusă. Ne vom bucura
de acest titlu care din toamnă ne va obliga să muncim de 10 ori mai mult pentru a ne putea
menține pe această linie ascendentă!”

Responsabil secție baschet Cătălin Voiculescu
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