CS OTOPENI - BASCHET

OTOPENARUL RADU AVRAMESCU, URMĂTORUL BASCHETBALIST DUPĂ BOGDAN
ȚÎBÎRNĂ CARE ARE ȘANSE REALE SĂ J0ACE ÎN LIGA NAȚIONALĂ (DIVIZIA A)!

Viitoarea propunere, după Bogdan Țîbîrnă pentru LIGA NAȚIONALĂ, născut în anul 1998,
actual component al lotului de Juniori 1 din cadrul clubului C.S. OTOPENI, făcând parte și din
grupa de U16 a Colegiului Național Aurel Vlaicu, grupă ce este înscrisă în Campionatul
Național.
Radu Avramescu tinde să devină o certitudine pentru echipele de seniori din Campionatul
Național al României și nu numai.
„Consider că prin munca și dorința arătată de către Radu, încă de la vârsta de 10 ani, el poate fi
o soluție viabilă pentru loturile naționale ale României, care va duce mai departe renumele
Otopeniului în baschetul românesc”.
Acest interviu a fost acordat de către antrenorul Cătălin Voiculescu care l-a format pe jucătorul
Radu Avramescu și care consideră că acesta va ajunge un mare baschetbalist.
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CEL MAI TÂNĂR ȘI DE PERSPECTIVĂ JUCĂTOR AL OTOPENIULUI: FARINI GEORGE

George este unul dintre copiii care au susținut echipa de baschet a clubului C.S. Otopeni care a
activat în divizia A, fiind nelipsit de la meciurile acesteia. De aici și până a practica baschetul a
durat foarte puțin.
La vârsta de 7 ani, George, intră pentru primă oară în sala de sport, nu pentru a urmări un meci,
ci pentru a practica baschetul.
Cu trecerea timpului, George începe să înțeleagă baschetul, acest lucru văzându-se mai ales în
ultimii 3 ani sub îndrumarea antrenorului Vlad Jișcanu, timp în care a făcut cel mai mare
progres ajungând la vârsta de 13 ani să joace la 3 grupe competiționale (MINI BASCHET,
JUNIORI 3, JUNIORI 1).
Antrenorul Vlad Jișcanu care îl formează și se ocupă îndeaproape de viitorul lui ca jucător, ne-a
dezvăluit că potențialul acestui copil este unul foarte mare cu șanse reale de a ajunge la loturile
naționale într-un timp destul de scurt.
Acesta a mai precizat că activitatea școlară a jucătorului Farini George este una impresionantă
fiind mândru că a luat în considerare ceea ce le spune la fiecare antrenament: „BASCHET
FĂRĂ CARTE NU SE POATE!”.
Pe parcursul discuției purtate, antrenorul Vlad Jișcanu ne-a mai dezvăluit că toți copiii sunt
talentați și muncesc din greu să pășească pe urmele idolilor lor.
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Text: Echipa InfoOtopeni
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