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Regata internationala de yachting &#8220;Cupa
Copilului"
14

Clubul Nautic Roman a organizat la sfarsitul saptamanii trecute, pe Lacul Techirghiol, editia a III-a a
Regatei internationale de yachting &#8220;Cupa Copilului", competitie de veliere sportive la clasele
Optimist, Zoom 8, Cadet si 470. Regata a fost organizata in parteneriat cu Spitalul Privat ISIS, prin
Asociatia ISIS, cu sprijinul Directiei Judetene pentru Sport si Tineret Constanta si al Fundatiei pentru
Promovarea Sportului constantean, fiind inscrisa in calendarul competitional al Federatiei Romane
de Yachting. La start s-au aliniat 32 de ambarcatiuni, de la sase cluburi din Romania si Bulgaria:
Electrica si Stiinta din Constanta, Yachting Club Regal Roman, Fapt Bucuresti, Clubul Nautic
Roman si See Club Balcic (Bulgaria).

Iata castigatorii celor sapte clase si categorii competitionale: Optimist general - Ion Vlad Andrei
(Electrica); Optimist fete - Ebru Bolat (YCRR); Optimist baieti - Ion Vlad Andrei (Electrica); Optimist
incepatori - Lucia Lavru (Stiinta); Cadet - Marcel Frangopol si Tania Perceli (Stiinta); Zoom 8 - Bolat
Tarkan (YCRR); 470 - Alexander Stanchev si Todor Pirvanov (Balcic). Primii trei clasati au fost
rasplatiti cu diplome si medalii. La clasa Optimist general (Cupa Isis), medaliatii au primit de la Isis
vouchere in valoare de 500 euro, 300 euro si, respectiv, 200 euro, pe baza carora pot achizitiona
articole sportive. De asemenea Star Yachting Club Bucuresti a oferit medaliatilor de la clasa Zoom 8
vouchere in valoare de 150 dolari, 100 dolari si, respectiv, 50 dolari (clasa competitionala a fost
stabilita prin tragere la sorti, inaintea premierii). De asemenea, toti participantii au primit cadou cate
un ghiozdan cu rechizite scolare si dulciuri.

Festivitatea de premiere a fost oficiata de Nicusor Daniel Constantinescu, presedintele Consiliului
Judetean Constanta, si de Adrian Stan, primarul orasului Techirghiol, ambii fiind membri de onoare
ai Clubului Nautic Roman (presedinte Dan Mihaescu). "Ma bucur ca am putut participa astazi (n.r. -
ieri), de Rusalii, la premierea celor mai buni sportivi din aceasta competitie. Va felicit pe toti cei care
ati castigat. De asemenea, ii felicit si pe toti participantii. Dupa cum stiti, Radu Mazare, prietenul
meu si primarul Constantei, este un mare iubitor al sporturilor pe apa, inclusiv al yachting-ului. Inca
din 2003 a facut patru baze nautice pe Lacul Siutghiol si inca patru la Marea Neagra. Avem in plan
dezvoltarea atat a lacului cat si a digurilor de protectie la mare, dar si legarea Lacului Siutghiol cu
marea, prin Canalul Poarta Alba - Midia Navodari", a declarat Nicusor Daniel Constantinescu. "Tin
sa multumesc in mod special lui Dan Mihaescu, omul fara de care nu ar fi existat nicio initiativa de
acest gen pe Lacul Techirghiol. El este promotorul acestor competitii de yachting si cel care face ca
lucrurile sa functioneze. Ma angajez in fata dumneavoastra ca il voi sprijini si in continuare", a spus
Adrian Stan. "Pe 15 septembrie va avea loc editia a doua a Cupei Dobrogei, primul proiect
transfrontalier al unei regate din Europa. Participa sportivi din Romania si Bulgaria, iar competitia
este inclusa in calendarul ambelor federatii nationale de yachting. Prima editie a avut loc anul trecut,
la Techirghiol, pe 14 noiembrie, de Ziua Dobrogei. Anul acesta va fi la Balcic, iar anul viitor ne vom
intoarce in Romania si vom hotari impreuna o locatie. Proiectul pe care noi incercam sa-l punem pe
hartie este Yachting pe Litoral, care sa fie finantat de Guvernul Romaniei, asa cum este cazul
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proiectului Schi in Carpati. Ministerele de resort sa contribuie financiar la construirea si dezvoltarea
de baze sportive, pentru ca yachting-ul este un important pilon turistic pe Litoral, asa cum este la
munte schiul. Asa se intampla peste tot in lume", a anuntat Dan Mihaescu.
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