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ORIENTARE 2014

Caravana Orientării Sportive se pune în mişcare, cum altfel, alergând după SĂNĂTATE, care
este din ce în ce mai greu de găsit.
Prietenul nostru din Ploieşti, Dr. Emil Olteanu, cardiolog, preşedintele C.S. Sănătatea din
aceeaşi localitate, organizează competiţia “CUPA SĂNĂTATEA DE IARNĂ” 2014 în trei
anotimpuri într-o singură zi.
Din cauza viscolului din februarie, adică IARNA, competiţia se amână pe 2 martie, început de
Primăvară, unde peste 100 de concurenţi din 19 cluburi de orientare: Otopeni, Roman,
Bucureşti, Câmpina, Săcele, Craiova, Miercurea-Ciuc, Braşov, Alba-Iulia, Târgovişte, Sinaia,
Plopeni, Breaza, se adună pe câmpia din preajma localităţii cu un nume special Cocorăştii
Mislii-Prahova pentru a participa pe o vreme autentică de TOAMNĂ, ploaie, vânt, frig,
temperatură 3-5 grade, la primul concurs de orientare al anului.
Pe islazul comunal, până la apariţia ovinelor şi bovinelor, zburdă “turmele” de concurenţi foarte
hotărâţi, cu vârste între 10 şi 80 de ani, băieţi şi fete, aşteptând STARTUL competiţiei. Ceva
localnici mai curioşi s-au liniştit când s-au asigurat că nu căutăm gaze de şist şi au plecat la
casele lor. Printre zecile de automobile, o notă separată o face microbuzul de la Otopeni care
prin apariţia lui risipeşte emoţiile organizatorilor şi concursul poate începe. Zona de pădure, nici
de şes (stejari, fagi, carpeni), nici de munte (brazi, molizi, pini) este o zonă deluroasă cu liziere
de măceşi şi porumbe, lăstărişuri, puieţi de salcâm, cioturi rezultate de tăieri şi defrişări
necontrolate astfel încât nu mai înţelegi nimic de pe o hartă ridicată cu un an în urmă.

Obligatoriu, pentru intrarea pe harta de concurs, trebuia să treci un pârâu cu lăţime de 4-5 m,
vara fiind secat, dar acum “umflat” de topirea zăpezilor, cu o adâncime de 15-20 cm. Dacă
săriturile pe primele 2-3 pietre erau reuşite, până la final, echilibrul concurentului şi aşa fragil
după o lungă hibernare, începea să creeze probleme rezultând o alunecare inevitabilă în apa
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rece ca gheaţa.
Ajunşi pe mal, fiecare competitor, instantaneu se concentrează pe nordarea hărții pentru atacul
posturilor de control, pe o variantă cât mai optimă pentru parcurgerea traseelor cu lungimi
cuprinse între 2 şi 10 km. La SOSIRE, concurenţii erau aşteptaţi cu ceai fierbinte, vin fiert,
napolitane în vrac şi eugenii. Te poţi considera câştigător, pentru că în natură mai poţi găsi ceva
SĂNĂTATE, fie ea de TOAMNĂ, IARNĂ şi PRIMĂVARĂ într-o zi.

Ca întotdeauna, C.S. OTOPENI a prezentat cel mai mare număr de concurenţi: 26.
După două săptămâni, un alt prieten al orientării şi al nostru, Dr. Nicolae Stroescu, medic
ortoped şi preşedinte al C.S.O. Valea Prahovei, organizează CUPA CODRII VLĂSIEI la
Snagov.
La acest concurs 90 de concurenţi îşi verifică articulaţiile într-o pădure seculară, pe un timp
frumos de primăvară, mirosul de usturoi se instalează rapid, cauzat de frunzele de leurdă
zdrobite în alergare de concurenţi. Toţi participanţii au primit o diplomă de merit pentru
participarea la acest concurs ajuns la a 14-a ediţie.
După încă o săptămână, C.S. Mentor Silva Bucureşti organizează competiţia CUPA
PRIMĂVERII la pădurea Băneasa pe care otopenarii nostalgici şi-o amintesc plină cu brebenei,
viorele, rodul pământului printre care aleargă căprioare. Şi de această dată C.S.OTOPENI s-a
prezentat cu 40 de concurenţi.
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De amintit o întâmplare la CUPA CODRII VLĂSIEI - SNAGOV, ediţia I, care a adus practic
orientarea sportivă în Otopeni.
În anul 2001, la prima ediţie a competiţiei, a fost invitat şi Gheorghe Silviu Constantin, primarul
nostru de atunci şi de acum. Dânsul a intrat în concurs cu harta şi busola, alergând mai pe o
potecă, mai pe un caroiaj, prin baltă, prin desiş, printr-o poiană însorită, nu abandonează şi
termină traseul lung de 10 km. Consecinţa: săptămâna următoare s-a înfiinţat secţia de
orientare sportivă în Otopeni, iar în toamna aceluiaşi an 2001 şi CLUBUL SPORTIV OTOPENI.
În condiţiile unei austerităţi resimţite în toate planurile, Primăria oraşului Otopeni, asigură în
continuare gratuităţi la toate activităţile din cadrul clubului sportiv, inclusiv accesul la baza
sportivă şi sala de sport construită pentru locuitorii orasului Otopeni.
Şi cum nu se poate duminica fără orientare sportivă, C.S. Sănătatea Ploieşti organizează CUPA
SĂNĂTATEA de PRIMĂVARĂ la Cocorăştii Mislii, localitate învecinată cu Goruna Tipăreşti în
data de 30 martie 2014, iar cu o zi înainte, sâmbătă 29 martie, a avut loc un concurs inedit în
Salina de la Slănic Prahova, concurs despre care vom povesti în numărul următor.

Responsabil cu Orientarea Sportivă
Barbu Ion, consilier local
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