Orientare Sportivă

CUPA OTOPENI LA ORIENTARE SPORTIVĂ - EDIȚIA A-XI-A

La sfârșitul lunii octombrie, pe parcursul a două zile frumoase de toamnă, s-a desfășurat CUPA
OTOPENI la orientare sportivă, cea de-a XI-a ediție. Competiția a cuprins două etape: sprint alergare în orașul Otopeni și proba de medie distanță care s-a desfășurat la Pădurea Băneasa.
Ajunsă deja la ediția a XI-a, CUPA OTOPENI și-a consolidat poziția de excepție prin bună
organizare, competiția fiind deja consacrată în lumea orientării și meritându-și pe deplin locul
acolo și nu numai.
Cele două zile de concurs au adunat, pe lângă cei 80 de concurenți profesioniști și foarte mulți
începători, copii și părinți dornici să guste din plăcerea pe care ți-o oferă inițierea în arta
orientării. Participanții au făcut cunoștință cu orașul nostru fiind plăcut impresionați de aspectul
îngrijit al orașului și atenția oferită bunei funcționalități a acestuia: administrație, învățământ,
cultură, sănătate, sport, religie.
Concurenții au alergat după noua hartă a orașului care include și CLUBUL PENSIONARILOR,
ca punct de reper. Totodată, aici a fost amplasat și un post de control, deși pe legenda hărții
acesta era trecut ca un hotel. Practic, această a doua etapă de sprint în orașul Otopeni, a fost
oragnizată la cererea concurenților. În ceea ce privește etapa de pădure, care are alt specific,
aceasta a oferit concurenților atât trasee cu tehnicitate ridicată, cu distanțe până la 8 km cât și
simple pentru începători.

Conform tradiției, toți concurenții de la toate cluburile prezente: Brașov, Săcele, Ploiești,
Târgoviște, Plopeni, Alba-Iulia, Câmpina, Roman și București au fost premiați.
În încheiere, trebuie menționat că Secția de Orientare Sportivă a Clubului Sportiv Otopeni a
participat și la concursurile de toamnă unde a obținut rezultate deosebite. Concursurile au avut
loc în diverse locuri din preajma Bucureștiului cum ar fi: Plopeni (Cupa Prahova), Câmpina
(Cupa de toamnă), Târgoviște, Cernica (Cupa Brumărel), București (Campionatul municipal de
noapte, Cupa Bobocilor și Cupa Revoluției). Sportivii C.S. OTOPENI, au câștigat numeroase
locuri I, II, III și trebuie menționați: RADU BIANCA, DASCĂLU ANYA, AVRĂMUȚ DARIA,
SELAVARTEA RALUCA, PETRE MIHAELA, IURAȘCU ADELINA, APETREI ȘTEFAN,
APETREI VLADIMIR, BARBU GEORGE, PETRIȘOR SABINA, DUMITRU TRAIAN,
ANDREESCU ION.
Unul dintre cele mai frumoase rezultate l-a obținut, în două zile de concurs, APETREI ȘTEFAN,
elev la Liceul Ioan Petruș care a participat la Competiția Internațională GRAND PRIX-pentru
școlari, ce s-a desfășurat la Întorsura Buzăului. Acesta a ocupat locul I la concurs devansând
chiar și sportivi ai altor țări.
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