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Clubul de Înot CS AQUASPORT Timişoara  

 
Bună ziua!  

Vă rugăm să difuzaţi următorul comunicat de interes public:  

 

Concurs de Înot - Campionatul Național de înot Copii 10 – 11 ani - 

 

În acest week-end, Echipa CS Aquasport Timişoara a participat la Campionatele Naționale de Copii 

cu vârste de 10-11 ani, organizate în orașul Arad sub egida Federației Naționale de Natație și Pentatlon 

Modern. Competiția a fost supervizată de către secretarul general al Federației, respectiv domnul Viorel 

Bitang. La startul competiției s-au prezentat 62 de cluburi din țară. 

Componența Echipei a fost următoarea: Samira Ahmad (11 ani), Letiția Motoș (10 ani), Mihai 

Toma (10 ani), Luka Novcic (10 ani), Emilia Orza (10 ani), Andrei Hoțea (10 ani) și Marina Făgădar (10 

ani) coordonați de către antrenorii Sabin Avram și Camelia Antal. 

La sfârșitul competiției, Echipa noastră s-a clasat pe locul 11 din 62 de cluburi participante, cu 43 de 

puncte. 

 La individual, Samira Ahmad a reușit să-și confirme rezultatele bune realizate la ultimele 

concursuri. Astfel, Samira a cucerit 2 titluri de campion național în cadrul probeleor de 50 m liber și 100 m 

liber, Deasemenea s-a clasat pe locul secund obținând medalii de argint în probele de 50 m spate și 100 m 

spate. Samira a obținut puncte și prin clasarea pe locul 5 în cadrul probei de 200 m mixt. Emilia Orza a 

realizat deasemenea clasări în puncte în probele de 50 m liber (locul 6), 100 m liber (locul 7) și 200 m mixt 

(locul 8). S-au comportat admirabil, îmbunătățindu-și performanțe anterioare cu secunde bune și ceilalți 

componenți ai Echipei. Astfel,  Letiția Motoș a obținut cea mai bună performanță a ei în proba de 50 m 

fluture, respectiv locul 13. Marina Făgădar s-a clasat pe locul 28 ăn proba de fluture. Prestație merituorie a 

avut și Mihai Toma clasat pe locul 15 în proba de 50 m bras. Rezultatele complete de la această competiţie 

pot fi accesate pe website-ul Federației la adresele swimming.ro sau frnpm.ro, sau pe portalul 

www.calendarinot.ro 

In total, sportivii noştri au obţinut 4 medalii, 2 de aur și 2 de argint. 
Clubul de Înot CS AQUASPORT TIMIŞOARA reuneşte copii cu vârste cuprinse între 6 şi 18 ani care au ca        

Iniţiativa promovează practicarea activităţii sportive de către copii, în general, vizând, în acelaşi timp, atât 

păstrarea stării de sănătate, cât şi îmbunătăţirea capacităţii sportive a practicanţilor.  

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, 

începând din anul 2011.  

Practicarea înotului în cadrul Clubului CS AQUASPORT Timişoara se face la bazinul Arena Aquasport, calea 

Dorobanţilor nr. 92A. Programul acopera aproape fiecare zi a saptamânii: de luni până vineri, între 08-19, respectiv 

sâmbăta, 9-11. Cei interesaţi, pot obţine 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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