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Clubul de Înot CS AQUASPORT Timişoara  

 

Bună ziua! 

Vă rugăm să difuzaţi următorul comunicat de interes public: 

 

 

Concurs de Înot – Campionatele Naționale de Înot Seniori, Tineret și Juniori în bazin 25 m, ediția 2016  

 

 

În perioada 9-13 noembrie echipa noastră a participat   la Campionatele Naționale de Înot Seniori, 

Tineret și Juniori în bazin 25 m, ediția 2016. La start s-au aliniat 266 de sportivi de la 46 de cluburi din 

țară. Gazda concursului a fost bazinul de înot din orașul Hunedoara. Echipa a fost formată din sportivii Rareș 

Călin (16 ani) și Vlad Remzing (15 ani), alături le-a fost antrenorul lor Sabin Avram. 

Pentru prima dată, Clubul CS Aquasport Timișoara a reușit să câștige medalii la Campionatele de 

Înot în bazin scurt. Astfel, Rareș Călin a cucerit medaliile de bronz în probele de 50m, 100m bras și 200 m 

bras la categoria Juniori (băieți născuți în anii 2001-2000). Deasemenea, el a mai reușit clasări în primii 8 în 

probele de 100m mixt, unde a fost pe locul 4 și în proba de 200m mixt în care s-a clasat pe locul 5. Vlad 

Remzing a terminat pe locul 8 proba de 1500 m liber, categoria Juniori.  

Rareș Călin în acest an a reușit performanțe deosebite în probele de bras, care i-au adus convocarea 

în lotul național de Juniori. În perioada 9-12 decembrie va reprezenta România la competiția Țărilor Central 

Europene organizată în orașul Kosice (Slovenia). Antrenorii lui Rareș sunt Sabin Avram și Camelia Antal. 

În realizarea pregătirii, Echipa Aquasport Timișoara beneficiază de sprijinul Primăriei Timișoara, a 

Complexului Sportiv Aquasport din Timișoara și a Complexului Sportiv Smartfit Studio din 

Timișoara. 

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 15-19, 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 
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