CUPA MEȘOTĂ LA TENIS DE CÂMP
EDIȚIA I
O competiție între colegi ce mai târziu au devenit prieteni a adus mai aproape nu mai
puțin de 18 elevi ai Colegiului Național Dr. Ioan Meșotă. La inițiativa atât a Conducerii școlii cât
și a Consiliului Elevilor, a luat naștere Cupa Meșotă la tenis de câmp. Astfel, sâmbătă, 10 iunie,
și duminică, 11 iunie 2017, am luat parte la un frumos început a ceea ce sperăm că va dura ani
de-a rândul.
Concursul a avut loc la Tenis
Club Arena Brașov, pe trei terenuri
impecabile, între orele 13 și 20. Deși
vremea a fost într-adevăr toridă, soarele
devenind un mic inconvenient la un
moment dat, competitorii nu s-au lăsat
învinși de căldură și și-au arătat
adevăratul potențial, fie avansați, fie
începători.
Competiția a debutat cu tabloul
de calificări realizat în urma unei trageri
la sorți, împărțit bineînțeles pe două
categorii,

avansați

și

începători.

Capacitatea incredibilă de organizare a
celor doi arbitrii principali, Cristina
Maria Ghelase și Mara Pop, a dus la o
desfășurare fără cusur a meciurilor,
reușind să încadreze totul în intervalul
orar menționat.

Afișul evenimentului

Deoarece scopul nostru principal nu era doar acela de a găsi campionii ascunși prin liceu,
în spatele băncilor pline cu cărți, ci și de a încuraja elevii să joace, să îmbrățișeze și să iubească
acest sport nobil, elegant, am oferit tuturor șansa să joace în continuare indiferent de rezultatul
din calificări. Astfel, realizarea unui tablou principal și unul tip oglindă în care au fost repartizați
cei care nu au izbutit să treacă de runda de calificări, a fost cea mai înțeleaptă alegere. În urma ei,
am reușit să aducem tenisul mai aproape de sufletele tuturor.
Deși toată lumea a dat
dovadă de seriozitate maximă,
atmosfera a fost una relaxată,
destinsă,

astfel

că

asupra

participanților nu s-a exercitat acea
presiune

caracteristică

fiecărui

concurs, fie el de matematică,
muzică sau sportiv. Spiritul amical
plutea în aer, câștigul nefiind
scopul suprem al elevilor. El a fost
Participanții împreună cu profesorii și arbitrii

eclipsat de voie bună și prietenie.

În urma concursului, după ore întregi de joc, campionii, Ungureanu Daniel din clasa a
IX-a E la categoria avansați și Robert Eduard Peter din clasa a IX-a A la categoria începători, au
ieșit la iveală negreșit, ei devenind bucuroșii câștigători ai unor premii simbolice, cupe și genți
de tenis ce cu siguranță le vor folosi în viitor. La final, cu toții s-au arătat cu adevărat încântați de
prima ediție a Cupei Meșotă la tenis de câmp, mărturisind că abia așteaptă a doua ediție. Noi cu
siguranță i-am auzit și le-am promis un eveniment de și mai mare anvergură, cu mai mulți
participanți, la fel de bine pus la punct.

Arbitrul și doi dintre concurenți

Câștigătorii împreună cu profesorii organizatori

Și nu în ultimul rând, aș dori să le mulțumesc și sponsorilor minunați ce au făcut posibilă
desfășurarea evenimentului, și anume La Strada Bistronomie, Lang & Sin SRL, Bracoma,
Asociația părinților din Colegiul Național “Dr. Ioan Meșotă” și Asociația absolvenților și
prietenii liceului “Dr. Ioan Meșotă”. Cu toții le suntem profund îndatorați pentru șepcile atât de
folositoare în aceea zi toridă. Alături de participanți, eu cu siguranță abia aștept cea de-a doua
ediție, prima fiind începutului unei lungi și frumoase tradiții, sperăm noi, organizatorii.

Câștigătorii, profesorii organizatori, arbitrii și alți participanți

Președinte al Consiliului Elevilor din C.N. “Dr. Ioan Meșotă”,
Matei Stefania

