CS OTOPENI - PATINAJ ARTISTIC PE ROLE

Când totul merge ca pe roate!

Otopeni, 5 iulie 2013 - Sportul, sub orice formă, constituie ingredientul minune al unei dezvoltări
armonioase în viaţa copiilor noştri. Indiferent dacă este practicat la nivel de amator sau de
performanţă, sportul ajută la clădirea fizică, psihică, emoţională şi intelectuală a generaţiei
prezente şi viitoare.
Având la bază aceste principii de dezvoltare sănătoasă şi armonioasă, Primăria Oraşului
Otopeni şi Clubul Sportiv Otopeni derulează continuu o serie de proiecte în domeniul cultural şi
sportiv. Şi, pentru că aici toţi factorii de decizie se implică şi colaborează în vederea
materializării acestor idei, totul merge ca pe roate! Este şi cazul evenimentului desfăşurat în
zilele de 28-29 iunie a.c. în Sala de Sport Otopeni: cea dintâi ediţie a Cupei EduSport – Otopeni
la patinaj artistic... pe role! Un concurs organizat prin bunăvoinţa autorităţilor locale, fără al căror
sprijin logistic şi financiar acest lucru nu ar fi fost posibil!

Concursul a reunit aproximativ 40 sportivi din Otopeni, Bucureşti, Buzău şi Cluj (cu vârste
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cuprinse între 6 şi 21 ani) şi s-a constituit în cel mai bine organizat eveniment din domeniu,
reprezentând, totodată, deschiderea sezonului estival competiţional de patinaj artistic inline.
Aprecierile pozitive ale participanţilor, atât ale concurenţilor, cât şi ale antrenorilor şi arbitrilor nu
au întârziat să apară, aceştia arătându-se impresionaţi de facilităţile puse la dispoziţie de
autorităţile administrative, dar şi de locaţie. „Este o minunăţie de sală, iar oamenii de aici par să
fie rupţi dintr-o altă lume, o lume în care se vede mâna unui bun gospodar!”, a concluzionat
chiar unul dintre „judecătorii” concursului.
Sportivii cu rezultatele cele mai bune la Cupa organizată în Otopeni vor participa în perioada
12-14 iulie 2013, la Sala Polivalentă din Bucureşti, la Cupa Mondială de Patinaj Artistic pe Role
Inline, competiţie organizată în premieră în România şi ajunsă la cea de-a treia ediție.
Asociația Mondială de Patinaj artistic inline (WISFA) a atribuit României organizarea acestui
Campionat Mondial în urma rezultatelor foarte bune ale sportivelor noastre pe plan
internațional. Să le ţinem pumnii şi la această ediţie!
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