CS OTOPENI - ORIENTARE

TNL OTOPENI te invită la mişcare!

Organizaţia TNL Otopeni a organizat în perioada 5-6 aprilie 2013 ediţia a II- a Cupei TNL
Otopeni la Orientare Sportivă, cunoscută şi sub denumirea „TNL Otopeni te invită la mişcare!”.
Competiţia de Orientare Sportivă s-a desfăşurat în două etape de sprint, una de noapte şi una
de zi, şi a reuşit să adune la start un număr de 106 sportivi profesionişti şi 160 de amatori.
Interesul mare pentru acest eveniment, mai ales în rândul neprofesioniștilor, şi în mod deosebit,
în rândul copiilor din Otopeni, ne-a confirmat utilitatea competiţiei şi interesul pentru mişcare şi
sport în aer liber.
Profesionaliștilor le-a captat de asemenea atenţia, Cupa TNL Otopeni fiind înscrisă în
calendarul anual al Federaţiei Române de Orientare.
Orientarea, cunoscută în limba engleză ca şi Orienteering, este un sport ce a devenit extrem de
popular în rândul ţărilor Comunităţii Europene şi nu numai, profesioniştii şi amatorii descoperind
în ultimii ani multiple avantaje ale practicării lui.
Parcurgerea unui traseu de concurs de Orientare reprezintă o cursă de alergare, în teren
necunoscut, în care traseul este reprezentat pe hartă ca o succesiune de puncte/repere care
trebuiesc atinse (posturile de control), acestea fiind materializare în teren cu lampioane şi staţii
electronice de înregistrare a identităţii sportivului şi a timpului de atingere a postului. Sportivul
alege şi parcurge ruta între posturile de control, cu ajutorul unei hărţi şi a unei busole. Atingerea
tuturor posturilor de control este condiţia încadrării în clasamentul concursului, care se
stabileşte în ordinea timpilor realizaţi. Specific la Orientare este că sportivul trebuie să se
orienteze şi să ia decizii rapide în timp ce se deplasează cu o viteză mare. Parcurgerea unui
traseu de orientare dezvoltă atât imaginaţia, cât şi observarea celor mai bune variante în luarea
deciziilor, lucru des întâlnit în viaţa de zi cu zi.

Traseele de Orientare Sportivă parcurse în timpul evenimentului s-au întins pe o rază relativ
mică, dar cu o încărcare tehnică şi schimburi rapide de vegetaţie, stil şi mai ales vizibilitate, de
la Piaţa Primăriei oraşului Otopeni, Sala Sporturilor din Otopeni şi părculeţe din jur, la treceri
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printre blocuri, colţuri de clădiri, străzi şi spaţii dintre garaje.
În cadrul primei ediţii a Cupei TNL Otopeni, din 2011, organizatorii au adus în premieră în
România formatul Night-O Sprint (sprint de noapte în oraş). Editia din acest an a organizat
pentru a doua oara acest tip de cursa, care s-a bucurat de un real interes in randul sportivilor si
participantilor amatori.
TNL Otopeni promovează la nivel sportiv spiritul de învingător, implicarea, creativitatea,
interacţiunea şi fair play-ul şi îşi propune să mobilizeze un număr cât mai mare şi mai divers de
participanţi la ediţiile următoare.
Câştigătorii acestei ediţii la categoriile Seniori şi Senioare Elita au fost:
Locul I Suciu Simion - CSM VSK Miercurea Ciuc şi Yana Sandieva - NSA Siven (Bulgaria)
Locul II Bogya Tamas - CS Unirea Alba Iulia şi Maiorescu Irina - CS Mentor Silva
Locul III Patras Ionuţ - CS Mentor Silva şi Petrişor Sabina - CS Otopeni
Organizaţia liberală de tineret din Otopeni a finanţat şi sponsorizat cupele, medaliile şi premiile
acordate tuturor participanţilor.
Evenimentul s-a putut desfăşura în cele mai bune condiţii şi cu ajutorul Federaţiei Române de
Orientare Sportivă, Clubul Sportiv Otopeni, Serviciul de Ambulanţă Ilfov, Poliţia Otopeni şi a
Centrului Cultural “Ion Manu”.
Mulţumim tuturor partenerilor fără de care evenimentul nu ar fi fost posibil!
Ne vedem la ediţia a III-a! Până atunci TNL Otopeni te invită să faci în continuare mişcare!
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