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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 Digi -  ediția 2016  

 

Și în acest an am reușit să onorăm invitația colegilor de la Oradea. Astfel, în weekend am participat la Cupa Digi, 

competiție care se desfășoară într-un format rar întâlnit în țară într-o competiție amicală, respectiv în sistemul calificări-finale. 

La competiție s-au înscris 243 de copii de la 19 cluburi din România și Ungaria. Echipa Aquasport Timișoara a fost 

formată din sportivii: Rareș Călin (15 ani), Vlad Remzing (15 ani), Andrei Hoțea (12 ani), Vlad Androne (12 ani), Mihai Toma (11 

ani), Marcus Pirtea (11 ani), Luka Novcic (11 ani), Lucian Hoțea (10 ani), Mihnea Cireap (10 ani), Samira Ahmad (12 ani), Emilia 

Orza (12 ani), Letiția Motoș (11 ani), Marina Făgădar (11 ani) și Bianca Ilie (11 ani). Echipa a fost coordonată de către antrenorii 

Sabin Avram și Camelia Antal. 

În proba ștafeta orașelor, ștafeta fetelor a ocupat locul 3 cu un nou record al Clubului 2,07,68. Componența ștafetei a fost: 

Samira Ahmad, Emilia Orza, Letiția Motoș și Marina Făgădar. Primele locruri au fost ocupate de ștafeta orașelor Oradea și Arad. 

Iar băieții în componența Rareș Călin, Vlad Remzing, Andrei Hoțea și Mihai Toma. Podiumul a fost ocupat de ștafetele orașelor 

Arad, Oradea și Baia Mare. 

În probele individuale, Echipa noastră a câștigat în total 16 medalii. Rareș Călin a câștigat locul 1 în probele de 100 m 

bras și 100 m fluture, locul 3 în probele de 100 m liber și 100 m spate. Samira Ahmad a câștigat locul 1 în probele de 100 m liber și 

100 m spate, locul 3 în probele de 100 m bras și 100 m fluture. Emilia Orza a ocupat locul 1 în proba de 100 m fluture, locul 2 în 

probele de 100 m bras și 100 m spate, iar în proba de 100 m liber s-a clasat a treia. Letiția Motoș a cucerit medalia de argint în 

proba de 100 m fluture și pe cea de bronz în proba de 100 m spate. Lucian Hoțea a ieșit al doilea în proba de 50m bras, iar Mihai 

Toma al treilea tot în proba de 50 m bras. 

Timpul realizat de Rareș Călin în finala probei de 100 m spate masculin -1,06,51- este cea mai bună performanță realizată 

de un sportiv al Clubului în proba respectivă. 

Competiția a fost o verificare utilă la început de sezon. Și în acest nou an competițional CS Aquasport Timișoara își 

propune să realizeze noi performanțe la competițiile naționale și internaționale, în încercarea de a păstra trendul ascendent de la 

constituirea Clubului în anul 2011. 

Rezultatele complete pot fi gasite pe websiteul oficial al competiției  www.cupadigi2016.concursinot.info/inscrieri.html 

Fotografii din concurs sunt atasate acestui mesaj. 

Cu multumiri, 

Sabin Avram - Preşedinte CS Aquasport Timişoara 

mailto:csaquasport@yahoo.com

