Trofeul „Cupa izvoarelor” de la
Bărbăteşti s-a încheiat cu succes.
Cercetaşii s-au întors acasă

Ediţia a XX-a a campului şi trofeului „Cupa izvoarelor” s-a încheiat duminică la
Bărbăteşti. Timp de patru zile cei 440 de copii şi tineri cercetaşi, lideri însoţitori

şi voluntari prezenţi la eveniment au desfăşurat un bogat program din care o parte
importantă au fost întrecerile din cadrul trofeului „Cupa izvoarelor”.
La ediţia din acest an trofeul a fost adjudecat de delegaţia Centrului „Baden-Powell”
din Bucureşti iar pe locurile II şi III s-au situat centrele locale „Oltea Doamna”
Tecuci şi „Mircea cel Bătrân” Râmnicu Vâlcea.
Pe locul I la proba de traseu montan la ramura de vârstă temerari (11-14 ani) s-a
clasat patrula centrului local „Oltea Doamna” Tecuci urmată pe locurile II şi III de
patrulele centrelor locale „Bucureştii Noi 1” bucureşti şi „Baden-Powell” Bucureşti.
La exploratori+seniori (15-18 ani şi 19-24 ani) pe locul I s-a situat patrula
centrului local „Ecaterina Teodoroiu” Târgu Jiu urmată pe locurile II şi III de
patrulele centrului local „Mircea cel Bătrân” Râmnicu Vâlcea şi „Oltea Doamna” Tecuci.
Concursul de programe artistice a fost câştigat de central local „Cercetaşii Marini”
din Constanţa. Următoarele două locuri au fost ocupate de centrele locale „BadenPowell” Bucureşti şi „Sfântul Anton” Iaşi.
Concursul de orientare s-a desfăşurat pe două categorii d evârstă la 15-24 de ani
fiind diferenţiat pentru băieţi şi fete.
La exploratori+seniori băieţi pe primul loc s-a situat Sofronie Tudor din central
local Sf.Anton Iaşi pe locul II Pascu Vlad din central local „Oltea Doamna ” Tecuci
iar pe locul III Stoian Mihail din central local „Cioplea” Bucureşti.
La exploratori+seniori fetepe locul I s-a situat Higanu Mădălina din central local
„Lotus” tulcea pe locul II din central local Oltea Doamna Tecuci iar pe locul III
Vasilief Ioana din central local „Dimăncescu” Bucureşti.
La proba de orientare temerari (11-14 ani) echipe de trei temerari pe primul loc s-a
situat pe locul II echipa centrului local „Cascada Putnei” comuna Tulnici, judeţul
Vrancea, pe locul II echipa centrului local „Bucureştii Noi 1” Bucureşti iar pe locul
III echipa centrului local „Panaitescu” Bucureşti.
Vremea bună şi condiţiile asigurate de organizatori cu sprijinul Primăriei comunei
Bărbăteşti căreia i s-au alăturat Direcţia pentru Sport şi Tineret Vâlcea,
Administraţia Parcului naţional „Buila – Vânturariţa, Filiala Vâlcea a Societăţii
Române de Cruce Roşie şi Central Naţional de Informare Turistică – judeţul Vâlcea din
cadrul Consiliului Judeţean Vâlcea au contribuit la succesul evenimentului organizat
de Centrul local „Mircea cel Bătrân” Râmnicu Vâlcea al Organizaţiei Naţionale
„Cercetaşii României”

