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Bună ziua! 

Vă rugăm să difuzaţi următorul comunicat de interes public: 

 

 

Concurs de Înot – Campionatele Naționale de Înot Seniori, Tineret și Juniori în bazin 50 m, ediția 2016  

 

 

Săptămâna trecută echipa noastră a participat   la Campionatele Naționale de Înot Seniori, Tineret 

și Juniori în bazin 50 m, ediția 2016. La start s-au aliniat 300 de sportivi de la 55 de cluburi din țară. Gazda 

concursului a fost modernul bazin de înot din localitatea Bacău, oraș renumit în lumea natației de la noi, 

pentru campionii săi la înot sau sărituri în apă. Echipa a fost formată din sportivii Rareș Călin (15 ani) și 

Vlad Remzing (14 ani), alături le-a fost antrenorul lor Sabin Avram. 

Pentru prima dată, Clubul CS Aquasport Timișoara a reușit să câștige un titlu la înot categoria Juniori. 

Astfel, Rareș Călin a cucerit medalia de aur și titlul de campion la categoria Juniori (băieți născuți în anii 

2001-2000). Titlul a fost câștigat în cadrul probei de 200 m bras masculin. Rareș Călin a înotat proba în 

2,31,15 (593 puncte FINA) stabilind și un nou record al Clubului. În clasamentul General al Seniorilor s-a 

clasat pe locul 9 cu această performanță. 

Rareș Călin a început să participe la cursurile de inițiere din cadrul Complexului Arena Aquasport 

încă de la vîrsta de 8 ani. La cursurile de avansați a venit când avea 11 ani, iar primul concurs oficial l-a 

susținut un an mai târziu. În clasa a cincea, pentru că orarul școlar nu-i permitea să participe la antrenamente 

(orele de curs la școală se terminau după ora 18), a fost nevoit să se mute la altă unitate de învățământ pentru 

a putea să practice în continuare acest sport. Acum,  Rareș este elev al Liceului C.D. Loga din Timișoara și se 

antrenează zilnic căte 3 ore, 6 zile pe săptâmână. Într-o singură sesiune de antrenament reușește să înoate 6 

kilometri. Antrenorii lui Rareș sunt Sabin Avram și Camelia Antal. Lui Rareș îi place să înoate și vrea să 

continue această activitate mult timp de acum încolo.  

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 websiteul Federației de Natație și Pentatlon Modern 

www.swimming.ro.  

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, 9-12. 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 

mailto:csaquasport@yahoo.com
http://www.swimming.ro/
mailto:csaquasport@yahoo.com

