Clubul de Înot CS AQUASPORT Timişoara
Bună ziua!
Vă rugăm să difuzaţi următorul comunicat de interes public:
Echipa CS Aquasport Timișoara la concurul de înot Swimming Belgrade Trophy 2017
Am onorat invitația colegilor din Serbia de a înota în cadrul concursului Swimming Belgrade Trophy 2017.
Concursul face parte din Calendarul LEN (Federația Europeană de Natație). Au fost prezente 34 de cluburi de înot din
7 țări (Serbia, Slovenia, România, Macedonia, Bulgaria, Bosnia și Herțegovina, Armenia), în total 317 sportivi s-au
aliniat la startul acestei competiții. Bazinul cochet și orașul plin de istorie de pe malul Dunării ne-au fost gazde
primitoare în sejurul petrecut în capitala Serbiei.
Echipa Aquasport Timișoara fost formată din următorii sportivi: Rareș Călin (16 ani), Vlad Remzing (15 ani),
Emil Dăncăneț (13 ani), Andrei Hoțea (13 ani), Vlad Androne (12 ani), Marcus Pirtea (12 ani), Mihai Toma (12 ani),
Samira Ahmad (13 ani), Emilia Orza (12ani), Anisia Precob-Crețu (12 ani), alături de antrenorii Sabin Avram și
Camelia Antal.
Concursul s-a desfășurat după sistemul serii în reuniunea de dimineață și finale în cele de după-amiază. Acest
sistem este folosit în competițiile de anvergură. În prima zi de concurs, am reușit să ne calificăm în 2 finale open (fără
limită de vârstă) prin sportivii Rareș Călin, în probele de 50 m bras și 200 m bras. Samira Ahmad s-a calificat în
probele de 100 m spate și 800 m liber. În clasamentele pe categorii de vârstă, Samira Ahmad s-a clasat pe locul 1 la
categoria fete 12-13 ani în proba de 100 m spate, pe locul 3 în probele de 50 m liber și 800 m liber, iar Rareș pe locul 3
în proba de 200 m bras la categoria băieți 15-18 ani. Tot în prima zi, Emilia Orza s-a clasat pe locul 3 la categoria fete
12-13 ani, în proba de 100 m fluture stabilind un nou record al Echipei - 1,14,33. Alte noi recorduri ale Echipei au fost
stabilite sâmbătă, astfel: Samira Ahmad la 50 m liber - 29,94, și la 800 m liber 10,11,97 (record egalat la 100 m spate
1,11,07).
Duminică, în ziua a doua de concurs, sportivii noștri au reușit noi performanțe notabile, astfel: Samira Ahmad
s-a clasat pe locul 3 la categoria open în proba de 200 m spate cu timpul de 2,32,39 (nou record al Echipei) și prima la
categoria fete 12-13 ani. Și tot la procedeul spate, dar în proba scurtă -50 m s-a clasat pe locul 2 la categoria ei de
vărstă și pe locul 5 la categoria open, cu un nou record al Echipei 33,61. Vlad Remzing s-a calificat în finala open a
probei de 200 m spate, aproape de cea mai bună performanță a sa. Rareș Călin s-a calificat în toate finalele open la
probele în care a concurat, reușind locul 4 în proba de 100 m bras și el aproape de recordul personal. Emil Dăncăneț a
reușit să se claseze al treilea la categoria băieți 13-14 ani în proba de 50 m spate. Alte noi recorduri ale Echipei am
realizat în procedeul fluture: Rareș Călin la 50 m - timp 27,47, Andrei Hoțea la 200 m fluture cu timpul de 2,46,24 și
locul 3 la categoria 13-14 ani, respectiv prin Anisia Precob-Crețu tot la proba de 200 m fluture cu 2,54,45 (feminin) și
locul 3 la categoria fete 12-13 ani.
Au înotat curajos și au realizat noi îmbunătățiri personale sportivii: Mihai Toma la toate probele (100 m bras 1,27,11, 50m bras, 39,91, 200 m mixt -2,53,20), Marcus Pirtea la 100 m liber cu timpul de 1,09,75 și Vlad Androne s-a
clasat pe poziția a șaptea în proba de 100 m liber.
Palamaresul la acest concurs este 13 medalii din care 2 de aur, 1 argint și 10 de bronz
Rezultatele complete le puteți găsi la adresa:
https://www.swimrankings.net/services/CalendarFile/18244/live/index.html
Echipa se antrenează în 2 locații, astfel: dimineața la bazinul Dacia din Circumvalațiunii și după-amiaza la
bazinul Arena, Calea Dorobanților nr.92A
Ne puteți urmări activitatea și pe FB la www.facebook.com/csaquasport
Galerie foto de la eveniment puteți găsi aici:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1574145262603670.1073741886.203662316318645&type=1&l=59ef750
2e0
Vă mulțumim.
SFARSITUL COMUNICATULUI
Fotografii din concurs sunt atasate acestui mesaj.
Cu multumiri, Sabin Avram - Preşedinte CS Aquasport Timişoara
CS Aquasport Timişoara mobil: 0722 933 363
e-mail:csaquasport@yahoo.com, avsabin@yahoo.com

