
CS Aquasport Timişoara  
mobil: 0722 933 363 

e-mail:csaquasport@yahoo.com,  avsabin@yahoo.com 

Clubul de Înot CS AQUASPORT Timişoara  

 

Bună ziua! 

Vă rugăm să difuzaţi următorul comunicat de interes public: 

 

Concurs de Înot – Campionatele Naționale de Înot pentru Cadeți 12-14 ani, ediția 2016  

 

Săptămâna trecută echipa noastră a participat   la Campionatele Naționale de Înot pentru Copii 12-14 ani, ediția 2016. 

Anul acesta, Campionatele Naționale s-au desfasurat la Oradea. În competiție s-au înscris 418 copii de la 67 de cluburi din 

întreaga țară.  

Echipa noastră a fost reprezentată de Andrei Hoțea (12 ani), Letiția Motoș (11 ani), Mihai Jurchescu (14 ani), Samira 

Ahmad (12 ani) și Emilia Orza (12 ani), coordonați de către antrenorii Sabin Avram și Camelia Antal. 

            Concursul s-a desfășurat pe durata a 4 zile, constituindu-se principalul eveniment al sezonului la această vârstă. Pentru că 

vremea a fost nefavorabilă, ultimele 2 zile de concurs s-au desfășurat în bazinul acoperit, lucru posibil datorită Complexului 

acvatic de la Oradea care dispune de bazine cu dimensiuni olimpice (50m și 10 culuoare de înot) acoperit respectiv descoperit.   

La finalul competiției Echipa Aquasport Timișoara a reușit să se claseze pe un onorant loc 16 din 67 în Clasamentul 

General al Cluburilor, grație punctelor câștigate în probele individuale de către sportivii noștri. Această clasare și medaliile 

obținute la individual confirmă sezonul excelent al Echipei noastre în competițiile naționale. 

În cadrul probelor individuale, Samira Ahmad a câștigat 3 medalii respectiv 2 titluri de vicecampioană în probele de 200 

spate și 50 m liber, respectiv locul 3 din 74 de sportive aliniate la start în proba de 100 m liber. Deasemenea, ea s-a clasat pe locul 

5 în proba de 100 m spate și pe locul 5 în cea de 200 m mixt. Samira a realizat un nou record al Echipei în proba de 200 m mixt - 

timp 2,42,67 . 

Emilia Orza a obținut cea mai bună clasare în proba de 50 m liber , locul 4 cu timpul de 30.64. Ea a reușit să se claseze în 

primii 8 și în proba de 50 m fluture, locul 6 din 78 de sportivi, cu timpul de 33,30. Emilia Orza a realizat noi performanțe de 

referință ale Echipei Aquasport în probele de 50 fluture (timp 33,30), 100 m (timp 1,27,61) și 200 m bras (cu timpul de 3,07,21). 

Emilia Orza și Samira Ahmad învață în cadrul Școlii General nr. 24 din Timișoara. Ele se antrenează cu o frecvență medie de 

4 antrenamente pe săptămână a câte 2 ore, cu un plus de pregătire pe perioada vacanțelor. Anul acesta, pentru că a avut ore de curs 

după-amiaza, Samira Ahmad s-a antrenat fără colegi în majoritatea timpului.  

Altă clasare în primii 8 a reușit sportivul Mihai Jurchescu, elev al Liceului Teoretic Nikolaus Lenau. Acesta a reușit locul 

5 într-o competiție națională, la proba de 200 m spate băieți născuți în anul 2002, realizând un nou record al Echipei cu timpul de 

2,26,95. 

Letiția Motoș s-a clasat pe locul 14 din 66 cu un nou record personal în proba de 100 m spate - timp 1,18,92 și Andrei 

Hoțea pe locul 48 din 108 în cadrul probei similare masculine. 

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

