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Clubul de Înot CS AQUASPORT Timişoara  

 
Bună ziua! 

Vă rugăm să difuzaţi următorul comunicat de interes public: 

 

 

Concurs de Înot – CUPA TIMISOARA 2015 – 

 

 

În acest wee-end am onorat invitația colegilor din bazinul Dacia și am participat cu drag la Cupa 

Timișoara. Echipa a fost formată dintr-un număr record de sportivi, respectiv 17 copii cu vîrste între 7 și 15 

ani.  

            Echipa pentru această ediție a Cupei Timișoara: Rareș Călin (care a împlinit 15 ani chiar duminică), 

Vlad Remzing (14 ani), Mihai Jurchescu (13 ani), Andrei Hoțea (11 ani), Samira Ahmad (11 ani), 

Letiția Motoș (11 ani împlinește azi), Emilia Orza (11 ani), Marina Făgădar (10 ani), Mihai Toma (10 

ani), Bianca Ilie (10 ani) Lucian Hoțea (9 ani), Sarah Țuț (9 ani), Daria Drăgănescu (8 ani), Jacqueline 

Jianu (7 ani), Andrei Toma (8 ani), Florin Făgădar (8 ani) și Petru Orza (8 ani). Antrenorii lor sunt Sabin 

Avram si Camelia Antal. 

Concursul a fost organizat bine, ca de obicei, iar noi am reușit să adunăm un număr impresionant de 

clasări pe podium: 31 de medalii din care 13 de aur, 14 de argint și 4 de bronz. Samira Ahmad a reușit să 

câștige toate probele la care a participat (a concurat în toate probele organizate la categoria ei de vîrstă). 5 

medalii au mai reușit Marina Făgădar și Mihai Toma. Astfel, Marina a cucerit 4 medalii de aur și un 

argint, iar Mihai a obținut 5 de argint. Rareș Călin a câștigat 4 medalii din care 3 de aur, Emilia Orza a 

cucerit tot 4 medalii (3 de argint și un bronz), Lucian Hoțea a obținut 4 medalii, din care aur la bras și 1 de 

argint la mixt și bronz la spate si fluture. Vlad Remzing a cucerit 2 medalii de argint in probele de 100 m 

spate si 400 m mixt. Cîte o medalie au mai reușit Letiția Motoș în proba de fluture și Daria Drăgănescu în 

proba de 50 m liber. 

Samira Ahmad a început să participe la cursurile de înot din cadrul Complexului Arena Aquasport 

încă de la vîrsta de 4 ani. Pentru că are cursuri la școală după-amiaza, ea se antrenează dimineața începând cu 

ora 8. Samira participă săptămânal la 5 antrenamente, într-o singură sesiune de antrenament reușește să 

înoate peste 4 kilometri. Îi place să înoate și este mereu binedispusă :) Samira este dublă campioană națională 

și are în palmares 8 medalii naționale (3 obținute cu ștafeta și 5 individuale). 

Zilnic, în cadrul Complexului Arena Aquasport, Echipa se antrenează între orele 8-11 sau după-

amiaza între orele 16-18. 

Rezultatele concursului pot fi accesate pe portalul www.calendarinot.ro O impresionantă galerie foto 

puteți accesa pe pagina noastră de facebook: www.facebook.com/csaquasport 

In total, sportivii noştri au obţinut 31 medalii, 13 de aur, 14 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 
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