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Sâmbătă, au avut loc pri-
mele trei probe: sabie mascu-
lin U13, sabie feminin U11 și sa-
bie masculin U9. Au tras, în to-
tal, 126 de sportivi, iar învingă-
tori au fost: Luca Mărginean – la 
sabie masculin U9, Adriana Gea-
tara – la sabie feminin U11 și 
Rareș Gehorghe – la sabie mas-
culin U13. Duminică, au avut loc 
ultimele trei probe: sabie feminin 
U13, sabie masculin U11 și sa-
bie feminin U9. În cea de-a do-
ua zi au tras, 121 de sportivi, iar 
învingători au fost: Sara Dumi-
trescu (ACS Duel) – la sabie fe-
minin U9, Tudor Moise (ACS Co-
rona Brașov) – la sabie mascu-
lin U11 și Bianca Statie (CSA 
Steaua) – la sabie feminin U13. 
Competiția s-a desfășurat con-
form regulamentului Federației 

Române de Scrimă. Formula de 
concurs a fost: un tur de grupe 
preliminare (5 tușe), iar apoi au 
urmat eliminări directe. Sabre-
rii înscriși la categoria U9 au tras 
cu lame nr. 2. Primii opt sportivi 
clasați la fiecare categorie au fost 
premiați de către organizatori.

Un test pentru 
campionatul național

Mihai Covaliu, președintele 
Comitetului Olimpic și Spor-
tiv Român, prezent pentru a-l 
susține pe fiul său, Vlad Gabri-
el, ne-a declarat: ”E un lucru ex-
traordinar, în primul rând pen-
tru Buftea. Cine știe, poate, în 
viitor, să își aducă aminte copi-
ii că aici au început primii pași 
în scrimă, primele competiții și 
au ajuns la competiții mari, im-
portante, să reprezinte România 

și să câștige medalii pentru 
România. Am văzut multă 
emoție, multe lacrimi, mul-
tă dorință de a câștiga”.

A fost o competiție 
deschisă pentru toate clu-
burile, excelent organiza-
tă. „Sperăm ca la anul să 
devină internațională”, 
ne-a spus scrimera Ioa-
na Preduțoiu, organi-
zatoarea competiției și 
antrenoarea copiilor din 
Buftea. ”Pe mine mă in-
teresează ca sportivii 
mei să învețe să lup-
te și acasă, unde pre-
siunea este mai mare, 
publicul mai nume-
ros. Este important 
ca sportivii să fa-
că față emoțional”, 
a spus Ioana 
Preduțoiu, remar-

când că a crescut numărul 
participanților, cât și cel al 

antrenorilor tineri.
Marius Florea, noul 

președinte al Federației Ro-
mâne de Scrimă, a remarcat 

că este o competiție foarte bine 
organizată. ”Este un test pentru 
campionatul național din iunie. 
Le urez succes copiilor și spe-
răm să scoată rezultate cât mai 
frumoase pe plan internațional”. 

Edilul orașului Buftea, 
Gheorghe Pistol, a urmărit cu 
atenție prestația concurenților 

și a acordat premiile, după ce a 
primit, la rândul său, o plache-
tă, în semn de mulțumire pentru 
susținerea scrimei românești. 
”La Buftea, sportul a devenit 
un stil de viață și asta o poa-
te demonstra agenda sportivă 
anuală a orașului nostru. Sun-
tem încântați de numărul  ma-
re de copii înscriși la acest mi-
nunat sport. Competițiile sporti-
ve pot fi și momente de relaxare 
și bucurie. În același timp, pot fi 
și momente de suspans, de lup-
te strânse. Într-un final, rezul-
tatele vor fi o experiență  plă-
cută, inedită, din punct de ve-
dere emoțional, vizual, așa cum 
am avut ocazia  să vedem aici, 
la Buftea”, a declarat primarul.

Buftea: emoții și multă ambiție

Cupa Touchela sabie, pentru copiiClubul ACS Touché Buftea a organizat, sâmbătă și duminică, 28 
și 29 aprilie 2018, în sala de sport a Liceului Tehnologic „Dumitru 

Dumitrescu”, cu sprijinul Federației Române de Scrimă și al 
Primăriei Buftea, o nouă ediție a Cupei Touché la sabie pentru copii. 
Întrecerea a avut loc la feminin și masculin, doar la individual, la trei 
categorii de vârstă – U9, U11 și U13 – și a reunit la start peste 250 

de sportivi de la cluburi din întreaga țară.


