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CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BUCUREȘTI
COMPARTIMENT BASCHET

IMPREUNA PENTRU COPII SANATOSI
Este o realitate faptul ca "SPORTUL SI SCOALA FAC CASA BUNA".
Dovada este chiar aici, la Centrul de Copii și Juniori al Clubului CSM București ce isi
desfasoara activitatea la Liceul Teoretic Ion Barbu de mai bine de 4 ani in baza
parteneriatului semnat cu Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti.
Cautam impreuna in randul elevilor ce frecventeaza cursurile institutiei
noastre, atat fete cat si baieti, tinere talente carora sa le oferim pregătirea necesara
pentru a obtine performanta în baschet.
Copiii beneficiaza gratuit de cele mai bune condiții de pregătire și
antrenament oferite de catre un club de traditie ce pune la dispozitie o echipa de
antrenori profesioniști, sprijiniti activ de Doamna Flori Radu, profesor de sport in
cadrul Liceului Ion Barbu, dar si de echipamentele si materialele necesare unei
pregatiri de top.
Perseverenta, ambiția, corectitudinea, punctualitatea, concentrarea, dorinta
de victorie, sacrificiul si nu in ultimul rand lucrul in echipa si fair-play-ul sunt doar
câteva valori pe care le promovam in cadrul centrului si care, alaturi de educația
formala de excepție dată de scoala, vor modela caracterele celor care au ales sa
participe la cursurile se baschet ale CCJ din cadrul Clubului CSM București
desfășurate la Liceul Toretic Ion Barbu.
Grupele de MiniBaschet, fete și băieți generatiile 2010-2012, sunt inca in faza
de selecție, chiar daca au inceput competitia, în timp ce Junioarele 3 (2008 -2009),
“veteranele” ☺, pun in practica in cadrul meciurilor toate informatiile primite la
antrenamente in drumul lor catre performanta.

Asteptam in permanenta copii dornici sa faca sport, sa fie activi, dinamici și
sănătoși si care, poate, peste ani sa practice Baschetul la cel mai inalt nivel. Totul
este gratuit iar parintii pot fi linistiti pentru ca antrenamentele se desfasoara într-un
mediu sigur și cu o îndrumare adecvata.
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