Clubul de Înot CS AQUASPORT Timişoara
Bună ziua!
Vă rugăm să difuzaţi următorul comunicat de interes public:
Concurs de Înot – CUPA DIGI EDITIA 2015 –

Vineri și sâmbătă am onorat invitația colegilor de la Oradea și am concurat iarăși la Cupa Digi. Ediția
aceasta a aliniat la start 274 de copii din 12 Cluburi. La competiție au participat și sportivi din Ungaria.
Echipa noastră a fost alcătuită din: Jacqueline Jianu (7 ani), Andrei Toma (8 ani), Florin Făgădar (8 ani),
Petru Orza (8 ani), Lucian Hoțea (9 ani), Mihai Toma (10 ani), Luka Novcic (10 ani), Marcus Pirtea (10
ani), Marina Făgădar (10 ani), Letiția Motoș (10 ani), Andrei Hoțea (11 ani), Samira Ahmad (11 ani),
Emilia Orza (11 ani), Mihai Jurchescu (13 ani), Vlad Remzing (14 ani) și Rareș Călin (14 ani), sub
îndrumarea antrenorilor Sabin Avram și Camelia Antal.
În total, Echipa noastră a cucerit 12 medalii din care: 3 de aur prin Samira Ahmad și Mihai
Jurchescu în proba de 100 m spate, respectiv Rareș Călin în proba de 1oo m bras; 5 de argint prin Letiția
Motoș în proba de 100 m fluture, Rareș Călin și Samira Ahmad în proba de 100 m liber, Vlad Remzing în
proba de 100 m bras și deasemenea prin ștafeta de 4×50 m liber masculin. Componența ștafetei a fost:
Mihai Jurchescu, Sabin Avram, Vlad Remzing și Rareș Călin; 4 medalii de bronz prin Lucian Hoțea în
proba de 50 m bras, Samira Ahmad în proba 100 m fluture, Emilia Orza în proba de 100 m liber și Rareș
Călin în proba de 100 m spate.
Deasemenea s-au calificat în finale sportivii: Mihai Toma (locul 4 la 50 m bras), Marina Făgădar,
Jacqueline Jianu, Luka Novcic.
Ștafetă feminină de 4×50 m liber în componența: Emilia Orza, Letiția Motoș, Marina Făgădar și
Samira Ahmad a stabilit un nou record absolut al Echipei cu timpul de 2.14.48, cu peste 7 secunde mai
valoros decât vechiul record.
Pentru prima dată Lucian Hoțea a obținut o medalie într-o deplasare. Desemenea am avut și
debutanți la o deplasare: Marcus Pirtea, Andrei Toma, Florin Făgădar și Petru Orza.
Rezultatele complete le puteți accesa la următorul link http://cupadigi2015.concursinot.info
O impresionantă galerie foto puteți accesa pe pagina noastră de facebook: www.facebook.com/csaquasport
In total, sportivii noştri au obţinut 12 medalii, 3 de aur, 5 de argint si 4 de bronz.
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
CS Aquasport Timişoara
mobil: 0722 933 363
e-mail:csaquasport@yahoo.com, avsabin@yahoo.com

