Ploieştii

Nr. 1441 • 12 - 18 noiembrie 2009 •

SPORT

11

“Cupa Tino Ferrario”, o admirabilă sărbătoare
a badmintonului şi a Clubului Sportiv Berceni – Prahova

Tino Ferrario
Cosmina Pandele
Adr
Basarabiaenan

u

n ireproşabila organizare a Clubului Sportiv Berceni
Î
– Prahova (preşedinte Adrian Vasile Basarabeanu),
a Societăţii Second Chance Bucureşti (preşedinte ec.

părinţi şi bunici...), cu aplauze îndelungate (ca la
spectacolele de operă...), personal fiind impresionat de
evoluţia şi mai ales de excepţionala dăruire sportivă din
Cosmina Pandele), a Primăriei şi Consiliului Local
teren (dar şi din afara acestuia), a preşedintelui Clubului
Berceni (primar Constantin Bucur) şi cu sprijinul major Sportiv Berceni – Adrian Vasile Basarabeanu susţinut cu
al Societăţii “Rădăcini Motors” Bucureşti (manageri
căldură şi de cei apropiaţi domniei sale, precum fratele
generali Milica Madadi şi Ali Madadi, director general
Cătălin Vasile Basarabeanu, cumnata Daniela Vasile
Elena Barbu), sala de sport a Liceului de Industrie
Basarabeanu, neapoata Diana Vasile Basarabeanu şi
Uşoară Teleajen Ploieşti, a găzduit la finele săptămânii
nu în ultimul rând de mama sa – distinsa profesoară de
precedente (7, 8.XI.2009), a doua ediţie a “Cupei
limba română Mariana Vasile Basarabeanu – fosta mea
Tino Ferrario” la badminton. Adevărată sărbătoare
colegă de “cancelarie”, la Şcoala Berceni.
a badmintonului în Prahova, competiţia este dedicată
În clasamentele finale ale celei de a doua ediţii a
pasionatului profesor de educaţie fizică şi eminent
Cupei “Tino Ferrario”, pe primele locuri la diferite
antrenor de badminton de la Şcoala Berceni, profesor
categorii competiţionale s-au clasat: Liviu Bogza,
Tino Ferrario, cel care timp de peste 20 de ani, a ridicat la Alexandru Muscalu, Andrei Toma, Tudor Vasilescu;
cele mai înalte cote de performanţă, o tradiţie polisportivă Andreea Muscalu, Bianca Marin, Luiza Milu, Ana
unanim recunoscută, sportul cu “rachete şi fluturaşi”.
Militaru (categoria sub 11 ani); Collins Filimon, Robert
Pe patru terenuri de joc, în două zile cu adevărat “de
Niţă Ghiţă, Mihai Burlacu, Mihai Grosu; Roxana
poveste”, au evoluat copii, juniori, seniori, începători sau Cristea, Denisa Niţă Ghiţă, Ioana Ionică, Soraia Askari
performeri de la Clubul Sportiv Şcolar nr. 6 Bucureşti,
(categoria sub 18 ani); Valentin Constantin, Dragoş
CSŞ Oneşti, CSŞ Câmpina şi bineînţeles Clubul Sportiv
Constantin, Mădălin Mihalache, Adrian Basarabeanu;
Berceni, ultimul de curând înfiinţat şi care recent, la
Teodora Dumitru, Nicoleta Vilciu, Oana Ţăranu, Roxana
Bacău a reuşit să câştige medalii de bronz la Campionatul Cristea (categoria open, proba de simplu), Dragoş
Naţional – categoria juniori sub 15 ani, prin tinerii
Constantin / V. Constantin, Mihalache / Basarabeanu, C.
sportivi recent legitimaţi, Petre Voicu şi Adrian Iorga. Au Basarabeanu / Ene, Petre / Crăciun; Dumitru / Frăţilă,
fost dispute aprige, cu faze electrizante care au declanşat Cristea / Ionică, Carocea / Florea, Niţă Ghiţă / Ţăranu;
entuziasmul numeroşilor spectatori (copii, tineri, adulţi,
Constantin / Ţăranu, Mihalache / Dumitru, Filimon

Collins / Cristea, Valciu / Anghel (categoria open, probele
de dublu).
Frumoasa festivitate de premiere a fost oficiată de
dna Ana Maria Neagu, secretar general al Federaţiei
Române de Badminton, de Adrian Basarabeanu şi
Cosmina Pandele, din partea Clubului Sportiv Berceni
şi pe lângă câştigătorii concursurilor au fost înmânate
medalii speciale lui Cosmin Luder Bucur (5 ani), cel
mai tânăr concurent, lui Marian Pandele pentru cel mai
mare susţinător al clubului, familiei Nicolae Muscalu
şi lui Alexandru Bratu pentru cel mai mare progres în
badminton. La competiţie au fost prezente personalităţi
marcante precum dl Nicolae Negrea membru de onoare
al CSB, dl Constantin Bucur – primarul comunei, Ileana
Dobre şi Daniel Safta antrenori de badminton şi profesori
în Câmpina, dna profesor Maria Costache de la Liceul
nr. 7 Teleajen, Ionica Iordan, Petre Viorel antrenori şi
arbitri internaţionali de badminton, precum şi profesorii
Gabriela Stroescu, Mariana Basarabeanu, Stelian
Stroescu. Clubul Sportiv Berceni doreşte să mulţumească
în mod special celor care le-au fost alături în dezvoltarea
badmintonului precum societăţile comerciale “Rădăcini
Motors” Bucureşti (sponsor oficial al CSB), A&A
Medical, Sopica Pan, best–wedding.ro, Enescu Breaza,
SC Fitness Factory, csberceni.ro, Tymbark Maspex
România.
Pagină realizată de
prof. Octavian BĂLTEANU

