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B) CONTRIBUŢIA FIECĂREI SECŢII LA REALIZAREA OBIECTIVELOR DE
PERFORMANŢĂ ALE CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL ONEŞTI ŞI STRATEGIA
ACESTORA PE ANUL 2011

SECŢIA ATLETISM
Am plecat la această muncă titanică în 2009 cu un singur antrenor, Ardeleanu Gheorghe din
Comăneşti si cu obiective modeste.
Director al acestui club, eram conştientă ca daca vreau sa cer mai mult trebuia să şi ofer. De
aceea, am început să învăţ din particularităţile acestei ramuri sportive, alături de prof. Arădăvoaicei
Dorin, descoperind astfel, frumuseţea şi complexitatea atletismului.
Primul pas în noua strategie privind secţia de atletism şi nu numai, a fost schimbarea în
totalitate a condiţiilor de alimentaţie, medicaţie si a programului de pregătire care trebuia să includă şi
cantonamentele de pregătire. Astfel, am putut ridica cerinţele obiectivelor pe 2010 cu un curaj aproape
nebun, dar ele s-au realizat şi chiar au fost şi depăşite.
Medalia de argint a sportivei Negru Cristina la Campionatele Mondiale de Alergare
Montana mi-a dat încredere în ceea ce-mi pusesem în obiectiv, iar titlul de campioni cu echipa la
Campionatele Naţionale de Maraton, pentru prima data in istoria atletismului oneştean, prin
participarea atleţilor Hristea Petrea, Enache Ionuţ si Răsădea Beniamin, mi-a confirmat ca imposibilul
nu exista!!!!
Finalul anului 2010 ne-a găsit cu o tolbă plină de medalii, de diferite culori, cu un antrenor
mult mai încrezător în forţele şi profesionalismul său şi cu noi obiective la fel de măreţe ca şi
rezultatele obţinute pe parcursul anului.
Însă, strategia clubului, prevede participarea secţiei de atletism in 2011 pe mult mai multe
probe, ceea ce nu este posibil cu un singur antrenor. De aceea, s-a plecat pe premiza de a aduce alături
de secţia deja existentă, antrenori voluntari, colaboratori care să-şi împărtăşească din profesionalismul
lor, nouă. Sub aceasta idee, apariţia cuplului Pintilie Viorica şi Gheorghe, împreuna cu sportivele
Mirela Lavric, Larisa Arcip şi Mădălina Leonte, la 400m, 800m, 1500m, a profesorului Atodiresei
Florin cu Ciobanu Andreea – suliţa şi Iancu Alexandra - disc, greutate, a profesorului Constantin
Bogdan cu sportivii Melnicescu Andrei şi Bordei Stefan şi a profesoarei Şimon Anuţa cu Guţu Sandra
Mihaela – garduri, ne-a creat posibilitatea de a participa şi la aceste probe, obţinând chiar şi rezultate
spectaculoase. In urma rezultatelor obţinute până acum, s-a născut dorinţa de a deschide un nou capitol,
al aruncărilor, prin solicitarea noastră către Federaţia Română de Atletism de a înfiinţa la Oneşti, în
cadrul clubului un CENTRU NAŢIONAL DE ARUNCĂRI, ceea ce ar constitui o mare realizare
privind performanţa cât şi imaginea municipiului.
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Ca o dovada vie a recunoaşterii performantelor din atletismul oneştean, Federaţia Română
de Atletism a aprobat in şedinţa biroului executiv desfăşurarea Campionatelor Naţionale de
Semimaraton la Oneşti în luna septembrie 2011, unde noi vom participa atât la individual, cât şi cu
echipa. Speranţa noastră este de a reuşi sa obţinem şi la semimaraton titlul de campioni, ţinând cont ca
titlul de campioni la maraton îl avem deja in palmares.

SECŢIA BADMINTON
O secţie in colaborare cu Clubul Sportiv Şcolar Oneşti, reprezentată de profesorii Agapi
Mircea si Hahuie Valentin, a reuşit sa obţină în 2010 meritatul loc 4 in TOP 10 al clubului, prin
rezultate frumoase, chiar daca secţia este una de nivel balcanic.
Colaborarea pe 2011 cu CSS1 Timişoara prin profesor DAN Corina Florentina si a
sportivilor transferaţi Vasiu Marian si Vasiu Radu, ne-a creat posibilitatea ca obiectivele de anul acesta
sa fie mult mai îndrăzneţe faţă de 2010.

SECŢIA GIMNASTICA
Fiind o secţie relativ tânără în cadrul CSM Oneşti, chiar dacă tradiţia oneşteană zice că
suntem „leagănul gimnasticii româneşti”, pe parcursul celor 5 ani de la înfiinţare am reuşit promovarea
a doua gimnaste de perspectiva la Lotul Naţional de Junioare, Zarzu Silvia si Puiu Andreea, iar
reîntoarcerea sportivei CHELARU DIANA în cadrul clubului, ne face să credem ca vom renaşte din
cenuşă precum Pasărea Pheonix. Obiectivele pe anul acesta în cadrul secţiei de gimnastica sunt extrem
de îndrăzneţe, ţinând cont că Diana Chelaru va participa la Campionatele Europene şi Campionatele
Mondiale in 2011.
Tot ca forma de recunoaştere a creşterii performantei clubului, Federaţia Română de
gimnastică, la solicitarea noastră, a acceptat ca în luna august să se desfăşoare la Oneşti, în Sala
Polivalentî, pentru prima oara in istoria Oneştiului, CAMPIONATELE NAŢIONALE ALE
MAEŞTRILOR, unde vom avea ocazia să vedem evoluţia gimnaştilor şi a gimnastelor reprezentative
ale României în marile competiţii internaţionale.
Strategia privind selecţia pe aceasta ramură sportivă, a determinat profesorii acesteia să
organizeze în toamna anului 2010, o caravană a gimnasticii oneştene, care s-a plimbat în partea
Moldovei făcând demonstraţii în mall-uri şi spatii publice. Tot in cadrul selecţiei, doamnele profesoare
Hrişca Elena şi Zaharia Ana Maria, au participat la 1 iunie 2010 in parcul municipal cu demonstraţii
acrobatice pentru a atrage cat mai mulţi copii în cadrul acestui sport.
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Anul acesta, în luna mai se va desfăşura cea de a treia ediţie a CUPEI CSM Oneşti şi sperăm
ca şi de aceasta dată vom găsi susţinerea iubitorilor acestui sport pentru a putea face fericite incă o data
micile gimnaste ce-şi doresc sa ajungă o NOUA NADIA COMANECI.

SECŢIA HALTERE
O secţie cu tradiţie in cadrul clubului nostru, situata pe locul I in TOP 10, datorita
constantei in obţinerea de rezultate si a nivelului performantei, încearcă să ne surprindă din nou şi în
2011 prin numărul mare de medalii propuse ca obiectiv, secţie coordonata de profesor Zăldoi Marian.
Promovarea sportivilor in 2011 la Loturile naţionale, existenţa şi continuitatea celorlalţi
sportivi tot în cadrul loturilor, dovedeşte încă o data ca halterele si-au câştigat binemeritatul loc 1 de
până acum. Tot ca o dovada vie că există performanţă în haltere, desfăşurarea Campionatelor Naţionale
de Tineret şi a celor de Seniori la Oneşti in 2011, unde vor putea fi văzuţi sportivii clubului cooptaţi în
cadrul loturilor naţionale, dovedeşte încă o dată valoarea din punct de vedere a performanţei a acestei
secţii.

SECŢIA JUDO
In cadrul secţiei de judo, datorita faptului ca sectia are doar un singur antrenor, prin
PANTIRU Cristinel, nu am putut acoperi toate cele 4 trepte a dinamicii sportului de performanta. Fiind
undeva la inceput, baza de selectie este foarte bine pusa la punct, avand in cadrul clubului un numar de
45 de sportivi copii si juniori mici, sportivi talentati ce promit un viitor frumos acestei sectii.
Tocmai de aceea, chiar daca antrenor Cristinel Pantiru lucreaza singur cu un numar atat de
mare de sportivi, obiectivele sectiei pe 2011 sunt indraznete si posibil de atins. In strategia sectiei,
ne-am propus cooptarea si in cadrul acesteia a unui profesor voluntar care sa sustina performanta in
continuare.

SECŢIA LUPTE LIBERE
Fiind o sectie cu echivalent in cadrul Clubului Sportiv Scolar Onesti care asigura in mare
parte baza de selectie prin profesor SIMON Alexandru, sectia de lupte a putut duce o strategie completa
in ceea ce inseamna performanta sportiva.
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Astfel, s-a putut asigura dinamica performantei pe toate cele 4 trepte ale performantei si in
2010 prin participarea sportivei LENGHEN AnaMaria am reusit sa obtinem la Campionatele Europene
de Cadeti medalia de bronz.
Datorita sectiilor pilot existente deja in Asau, Casin, Birsanesti, Bratesti, sectia de lupte si
prin activitatea profesorului DOBREA Valentin si a muncii perseverente a domnisoarei MIRELA
MIRON, sectia si-a propus anul acesta sa obtina un numar semnificativ de medalii si sa promoveze cati
mai multi sportivi la loturile nationale pe langa cei existenti la aceasta data. Colaborarea cu clubul
VASILE PUSCASU si sustinerea domnului primar COMAN Mihai a contribuit la ridicarea
performantei in cadrul sectiei de lupte.

SECŢIA TENIS
O sectie aproape inexistenta din punct de vedere al rezultatelor sportive in anii precedenti, a
reusit in intervalul unui an si jumatate sa obtina prin tenismenele GRADINARU Andreea, ROTARU
Teodora, IVASCU Iulia, BERCARU Ilinca, SASCAU Ioana, BADILEANU Andreea si secondate de
micul CASUNEANU Sergiu, sa ocupe binemeritatul loc VI in Ierarhia TOP 10, propunandu-si anul
acesta sa urce in primele 3 – 4 sectii din cadrul clubului.
Organizarea impreuna cu ROLLY TENNIS CLUB si ADRIAN Dumitru Raspopa, a cupei
GENTLEMAN TENNIS CUP in 2010 ne-a intarit dorinta de a face din aceasta disciplina sportiva, una
de nivel european. Datorita rezultatelor sportivei GRADINARU ANDREEA de pana acum, tindem sa
cred ca putem face posibila aceasta dorinta.

SECŢIA KARATE
O secţie tânără în cadrul clubului, cu o vechime de 3 ani, care a reuşit într-un timp relativ
scurt, prin profesionalismul şi dăruirea de care dă dovadă antrenorul voluntar Ţenea Bogdan, să obţină
rezultate remarcabile, atât pe plan naţional, cât şi internaţional.
Astfel, pe parcursul anului 2010, secţia de karate a reuşit să obţină două medalii la
Campionatele Mondiale din Franţa cu sportivii Bucătaru Alexandra şi Ene Vlad.
Chiar dacă această disciplină nu intră în categoria sporturilor olimpice, să nu uităm că un
campion mondial rămâne un campion mondial şi că noi, Clubul Sportiv Municipal Oneşti, am reuşit să
urcăm pe acest podium.

Clubul Sportiv Municipal Oneşti
Str. Perchiului nr. 3, Oneşti, jud. Bacău
Tel./fax: 0234314288, email: csmonesti@yahoo.com
CUI: 4353137, Cont nr. RO67 TREZ 0625 009X XX00 0096 Trezoreria Onesti

