Clubul de Înot CS AQUASPORT Timişoara
Bună ziua!
Vă rugăm să difuzaţi următorul comunicat de interes public:
Concurs de Înot – Cupa Banatul - ediția 2016

Sâmbătă am reușit să onorăm invitația colegilor reșițeni de a participa la Cupa Banatul. Concursul a fost un prilej pentru
verificarea nivelului de pregătire al sportivilor la început de sezon competițional. Echipa noastrăa fost alcătuită din sportivii (18):
Andrei Toma (9 ani), Jacqueline Jianu (8 ani), Daria Draganescu (9 ani), Lucian Hotea (10 ani), Bianca Ilie (11), Marina Fagadar
(11), Mihai Toma (11), Marcus Pirtea (11), Luka Novcic (11), Andrei Hotea (12), Vlad Androne (12), Anisia Precob (12), Letitia
Motos (11), Emilia Orza (12), Samira Ahmad (12), Mihai Jurchescu (14), Vlad Remzing (15), Rareș Călin (15) și antrenorii
Camelia Antal și Sabin Avram.
Sportiva Emilia Orza a stabilit noi recorduri ale Echipei în probele de 50 m fluture timp 33,04 și 50 m bras- 41,61. La fel
și Rareș Călin în proba de 50 m spate masculin cu timpul de 29,82.
Am reușit 11 clasări pe podium astfel: Daria Drăgănescu 3 medalii din care 2 de aur și una de argint, Emilia Orzaa câștigat
o medalie de bronz, Samira Ahmad a cucerit aurul la 50 spate și bronz la 100 liber, Călin Rareș s-a clasat pe treapta a doua la
categoria open în probele de spate și de bras, Jianu Jacqueline a reușit prima medalie la un concurs în deplasare prin clasarea pe
locul al treilea în proba de bras și Mihai Toma a reușit să câștige 2 medalii, un argint și un bronz la liber și la bras.
Următoarele competiții la care vom participa vor fi în Timișoara, Cupa Timișoara în bazinul Dacia și Memorialul Lovaș în
bazinul Arena Aquasport.
Vă mulțumim!

Rezultatele complete pot fi gasite pe websiteul oficial al clubului www.csaquasport.ro
Fotografii din concurs sunt atasate acestui mesaj.
Cu multumiri,
Sabin Avram - Preşedinte CS Aquasport Timişoara
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