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Clubul de Inot CS AQUASPORT Timişoara  

 
Buna ziua!  
 
Va rugam sa difuzati urmatorul comunicat de interes public:  
 

Concurs Copii Inot Campionatele Nationale 10 ani 

 

 O echipa a Clubului de Inot CS Aquasport Timisoara a participat la editia din acest an a 

Campionatului Nationale rezervată copiilor născuţi în anul 2014 , desfasurata in perioada 7-8 iunie, in 

localitatea Arad. La competitie, care s-a desfasurat in bazin lung – 50 m, au participat sportivi reprezentind 

44 de cluburi din Romania. La start s-au prezentat 380 de concurenti, 170 de baieti si 110 fete. 

 

 Echipa Clubului de Inot CS Aquasport Timisoara a fost formata din 5  sportivi (4 fete şi un băiat) 

: Letiţia Motoş, Samira Ahmad, Anisia Precob-Cretu, Emilia Orza şi Andrei Hoţea. 

 

 În probele de ştafetă feminin 4x50 m liber şi 4x50 m mixt în componenţa: Orza Emilia, Letiţia Motoş, 

Anisia Precob şi Samira Ahmad, fetele au reuşit să se claseze pe locul al doilea, astfel obţinând titlul de 

vicecampioane naţionale şi medaliile de argint în cele două probe. Timpii realizaţi de sportivele noastre 

2,23,32 la ştafeta de liber şi 2,50,43 la stafeta de mixt constituie noi recorduri ale Clubului CS Aquasport 

Timişoara. 

 Onorante au fost şi locurile obţinute în cadrul probelor individuale: 

- Emilia Orza s-a clasat astfel: locul 8 în proba de 50 m liber din 109 concurenţi aliniaţi la startul 

probei, locul 13 în proba de 50 m fluture din 92; locul 14 în proba de 50 m spate din 109 şi locul 51 

din 109 în proba de 50 m bras; 

- Letiţia Motoş s-a clasat astfel: locul 13 în proba de 50 m liber din 109 concurenţi aliniaţi la startul 

probei, locul 11 în proba de 50 m fluture din 92; locul 13 în proba de 50 m spate din 109 şi locul 38 

din 109 în proba de 50 m bras; 

- Samira Ahmad s-a clasat astfel: locul 9 în proba de 50 m liber din 109 concurenţi aliniaţi la startul 

probei, locul 25 în proba de 50 m fluture din 92; locul 16 în proba de 50 m spate din 109 şi locul 53 

din 109 în proba de 50 m bras; 

- Anisia Precob-Creţu s-a clasat astfel:  locul 41 în proba de 50 m liber din 109 concurenţi aliniaţi la 

startul probei, locul 27 în proba de 50 m fluture din 92; locul 24 în proba de 50 m spate din 109 şi 

locul 67 din 109 în proba de 50 m bras; 

- Andrei Hoţea s-a clasat astfel: locul 37 în proba de 50 m spate din 166; locul 55 în proba de 50 m 

liber din 171 concurenţi aliniaţi la startul probei, locul 45 în proba de 50 m fluture din 153. 

 

 În clasamentul general pe Cluburi, CS Aquasport s-a clasat pe locul 7 din 44 de cluburi participante. 

 
 Pe parcursul acestui an de activitate, sportivii Clubului de Inot CS AQUASPORT Timisoara au 
participat la 6 competitii, dintre care 3  au fost campionate naţionale şi 3 cu participare internationala, 
respectiv:  
- Cupa Herman Schier ediţia a V-a cu participare internaţională, desfăşurat la Oradea în perioada 8-9 martie 
, unde am obţinut un număr total de 7 medalii din care 4 de aur şi 3 de bronz; 
- Campionatul Naţional de Poliatlon pentru copii, desfăşurat la Piteşti în perioada 21-23 martie, unde am 
obţinut un număr de 8 medalii din care 2 de aur, 4 de argint şi 2 de bronz; 
- Campionatul Naţional pentru Juniori 2, în perioada 10-13 aprilie, la Baia Mare, unde am reuşit o calificare 
în finală probei 200 m bras, ocupând locul 5 în clasamentul general; 
- Cupa Gyarmati Kupa cu participare internaţională, desfăşurat la Hodmeyovasarhely (Ungaria), în 11 mai, 
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unde am obţinut 12 medalii din care 3 de aur, 4 de argint şi 5 de bronz. 
- Campionatul Naţional pentru Copii de 10 ani, desfăşurat în acest weekend la Arad, unde am cucerit 2 
medalii de argint şi locul 7 în clasamentul general pe cluburi din 44 de cluburi. 
 
In total, sportivii noştri au obţinut 29 de medalii, pe parcursul acestui an de activitate. 
 
Clubul de Inot CS AQUASPORT TIMIŞOARA reuneşte copii cu vârste cuprinse între 4 şi 18 ani care au ca 
pasiune inotul. Initiativa promoveaza practicarea activităţii sportive de către copii, in general, vizând, in 
acelaşi timp, atât păstrarea stării de sanatate, cit si imbunatatirea capacitatii sportive a practicantilor.  
Activitatea se desfăşoară sub coordonarea antrenorilor Sabin Avram şi Camelia Antal. 
 
Clubul este afiliat cu ca membru cu drepturi depline la Federaţia Naţională de Nataţie şi Pentatlon Modern 
din anul 2011.  
 
Practicarea inotului in cadrul Clubului CS AQUASPORT Timisoara se face la bazinul Arena Aquasport. 
Programul acopera aproape fiecare zi a saptaminii: de luni pina vineri, intre 08-19, respectiv sambata, 9-11,. 
Cei interesati, pot obtine detalii pe Internet, websiteul oficial al clubului www.csaquasport.ro, pagina oficiala 
de facebook a clubului www.facebook.com/csaquasport sau la e-mail: avsabin@yahoo.com, 
csaquasport@yahoo.com 

 
SFARSITUL COMUNICATULUI 

 
Fotografii din concurs sunt atasate acestui mesaj.  

 
Cu multumiri,  
 
Sabin Avram 
Preşedinte CS Aquasport TImişoara 
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