
10 1105 - 11 august 2019 05 - 11 august 2019www.jurnaluldeilfov.ro www.jurnaluldeilfov.ro actualitateactualitate

Competiţia profe-
sionistă a adunat spor-
tivi din Anglia, Argenti-
na, Franţa, Bulgaria, Ita-
lia, Portugalia, România, 
Serbia, Suedia şi Ucraina. 
Acest Turneu Internaţi-
onal de Tenis masculin, 
găzduit de oraşul ilfovean 
este înscris în circuitul Fe-
deraţiei Internaţionale de 
Tenis (ITF). El a oferit un 
fond total de premii în va-
loare de 15.000 de dolari.

Organizare, fără 
reproş

Oraşul gazdă a asigu-
rat oportunitatea condi-
ţiilor optime de concurs, 
prin reprezentanţi ai ad-
ministraţiei sale: Consiliul 
Local, edilul Emilian Oprea 
şi vicele Costel Andrei. 

Clubul Sportiv Chi-
tila - dir. Andreea Purlu-
ca - a fost organizatorul 

turneului, cu sprijinul Pri-
măriei localităţii. Partene-
riatul rodnic l-au asigurat  
Federaţia Română de Te-
nis (FRT) şi Fundaţia “Pro 
Chitila” – preşed. Nata-
lia Rotaru – împreună cu  
echipe de voluntari, care 
“au muncit aici, de dimi-
neaţă până seara”, după 
cum a afirmat primarul 
localităţii.   

  
Sponsorii 
competiţiei

O contribuţie de-
terminantă de expune-
re şi susţinere materia-
lă l-au avut sponsorizări-
le primite din partea fir-
melor “Dona”, “Farmex-
pert”, “Autoklass -  Offici-
al Mercedes-Benz”, ”MLP 
Bucharest”, “Greenpoint 
Management”, ”Rom-
prest”, “Mistic Media”, 
Ecotrans SCTM”.  Prima-

rul oraşului le-a mulţumit 
tuturor pentru sprijin şi 
vocaţia altruistă. 

Campionii 
Sâmbătă - 3 aug.- în 

prima parte a zilei s-au 
desfăşurat meciurile celor 
două semifinale, la sim-
plu. Câştigătorii intraţi în 
finala competiţiei – pro-
gramată pentru dumini-
că - au fost Bogdan Io-
nuţ Apostol (RO) şi Her-
nan Casanova (ARG). 

Tot sâmbătă, dar 
a amiază, s-a desfăşu-
rat finala la dublu, între 
echipele Amaury Delmas 
(FRA)  - Marat Deviatia-
rov (UCR) şi cea a jucă-
torilor români  Vladimir 
Filip şi Luca George Ta-
tomir. Sportivii noştri au 
fost învinşi, cu scorul de 
7-6, 6-3. 

A urmat prima festivi-

tate de premiere, iar tro-
feele ediţiei le-au fost ofe-
rite campionilor de către 
Andreea Purluca şi arbitrul 
principal - Andrei Bardan. 

Duminică - 4 aug. - 
marea finală la simplu a 
umplut tribunele Com-
plexului Sportiv, Protago-
nişti: Bogdan Ionuţ Apos-
tol (RO) şi Hernan Ca-
sanova (ARG). Confrun-
tarea a fost impetuoasă. 
Jucătorii şi-au apărat cu 
străşnnicie şansele biru-
inţei. Iar argentinianul a 
câştigat locul I. Are 25 
de ani şi locuieşte la Bu-
enos Aires. Scorul obţinut 
a fost de 6-4, 7-5. 

Jucătorul nostru, si-
tuat pe locul al II-lea e 
mai tânăr cu doi ani de-
cât adversarul său. Bog-
dan Apopstol  e un tenis-
men de perspectivă, le-
gitimat la Clubul Sportiv 
Municipal, Bucureşti. 

 A doua festivitate 
de premiere

Încă de la miezul zi-
lei, finala la simplu, de 
duminică, l-a avut pe edi-
lul Emilian Oprea între 
spectatori, în bună par-
te locuitori ai oraşului pe 
care îl conduce  şi admi-
nistrează. La fel şi Nata-
lia Rotaru - de la Funda-
ţia “Pro Chitila”, care s-a 
alăturat voluntarilor or-
ganizaţiei. Ea ne-a spus: 
“Este al IV-lea an în ca-
re fundaţia noastră se im-
plică în acest turneu. Pri-
ma ediţie am  organizat-o 

chiar noi. Acum, suntem 
aici în calitate de par-
teneri. E o continuita-
te onorantă, care trebu-
ie să răspundă standar-
delor internaţionale. Asta 
ne tonifică eforturile pen-
tru alcătuirea ediţiilor vii-
toare”.

Arbitrul principal An-
drei Bardan a precizat: 
”E pentru prima oară că 
asist la această ediţie a 
turneului. E minunat. Am 
participat şi noi la bu-
na organizare a ei.  To-
tul a decurs fără reproş. 
Fiecare a ştiut ce are de 
făcut şi aşa s-au împlinit 

lucrurile. Şi o spun pen-
tru că am rutina partici-
pării, ca arbitru principal, 
la zeci de turnee de te-
nis. Iar ca arbitru de sca-
un cred că numărul lor 
atinge suta”. 

 
Mulţumiri şi 
speranţe

Andreea Purluca: 
“Vă sunt recunoscătoa-
re că suntem împreună. 
Îi felicit pe jucători pen-
tru efortul depus şi ambi-
ţia pentru adjudecarea fi-
ecărui punct. Mulţumesc 
arbitrilor, Federaţiei Ro-

mâne de Tenis, Primăriei 
noastre şi Fundaţiei “Pro 
Chitila”. Menţionez că fă-
ră sprijinul dlui primar, al 
sponsorilor şi voluntari-
lor, turneul nostru nu ar 
mai fi fost posibil. Dar, cu 
siguranţă competiţia va 
continua, în anii viitori.  
Vreau ca ea să inspire 
generaţia copiilor pe care 
îi avem legitimaţi, la C.S. 
Chitila”.

Emilian Oprea: “Mă 
bucur că aţi fost alături 
de noi în aceste 7 zile 
de competiţie, că apreci-
aţi un tenis de bună ca-
litate, cu înfruntări apri-

ge. Mulţumirile noastre 
se adresează tuturor, de-
opotrivă: parteneri, spor-
tivi, arbitri, voluntari, pu-
blic spectator, cât şi ce-
lor doi sponsori principali 
- Farmaciile Dona şi Far-
mexpert, cu sprijinul că-
rora am reuşit să ducem 
la bun sfârşit acest tur-
neu. Ca valoare sportivă 
şi organizare, cred că am 
fost mai bine pregătiţi, 
în comparaţie cu ediţii-
le precedente. Este meri-
tul tuturor partenerilor cu 
care am lucrat la această 
împlinire. Felicitări campi-
onilor”!

”Chitila Open Tennis” şi campionii săi
Oraşul Chitila şi-a 
redeschis arenele 
sportive pentru 
spectaculosul 
joc cu rachete şi 
”bombe”, peste 
fileu. Şapte zile au 
durat confruntările, 
între 29 iulie şi 4 
august. În final, 
lângă numele 
campionilor din 
teren s-a adăugat 
o listă întreagă 
de profesionişti, 
în fond, cu statut 
similar. Ei au fost 
cei care au asigurat 
pregătirea şi 
organizarea optime 
ale turneului, 
eficienţa asistenţei 
tehnice, logistice sau 
de bună ospitalitate 
naţională pentru 
toţi cei 74 de 
participanţi, plus 
însoţitorii lor, din 
10 ţări ale lumii. 
Astfel, cea de a IV-a 
ediţie a “Chitilei 
Open Tennis” a 
confirmat exelenţa 
acestui eveniment, 
remarcabil susţinut 
şi desfăşurat.     

Eugen DichisEanu

Turneu 
internaţional 
unic în Ilfov, 
la a IV-a 
ediţie Primarul Emilian Oprea, 

împreună cu publicul din tribună 
urmărește cu interes jocul din 
teren

Natalia Rotaru îi oferă trofeul 
vicecampionului la simplu - 
Bogdan Ionuț Apostol

Între spectatori, prof. de sport Marian 
Gîrleanu (al doilea, de sus în jos)

Vicecampionul Bogdan 
Ionuț Apostol

Câștigătorul locului I, la simplu, 
al ediției - Hernan Casanova

Oficialii turneului îi aplaudă pe campioni (stg.), iar 
în dreapta - o imagine amintire pentru voluntari, 

edilul Chitilei, campionii la simplu, arbitri și 
parteneri  de organizare a  competiției

Edilul Emil Oprea al orașului 
gazdă îi oferă trofeul 
campionului ediției – 
argentinianul Hernan Casanova

Căștigătorii locului I și II, la 
dublu, alături de gazdele ediției

Campionii la dublu, ai ediției: 
Marat Deviatiarov (UCR) și 
Amaury Delmas (FRA)...

...și tot ei, aproape de victorie

Pe locul II, la dublu, românii Vladimir 
Filip și Luca George Tatomir 

Câștigătorii locului II, la dublu, 
primesc trofeele de la Andreea 
Purluca

Trofeele locului I, pentru Amaury 
Delmas și Marat Deviatiarov
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