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Clubul de Înot CS AQUASPORT Timişoara  

 

Bună ziua! 

Vă rugăm să difuzaţi următorul comunicat de interes public: 

 

 

Echipa CS Aquasport Timișoara la  Campionatele naționale în bazin scurt 

 

 

Săptămâna trecută, în perioada 23-26 noiembrie 2017, s-a desfășurat la Hunedoara, Campionatul Național de 

Înot categoriile Juniori, Tineret și Seniori în bazin scurt de 25m. Echipa noastră și-a dublat numărul de sportivi prezenți 

la acest concurs comparativ cu anul trecut. Au participat: Rareș Călin (17 ani, categoria Tineret), Leonard Leucuța (17 

ani, categoria Tineret), Vlad Remzing (16 ani, categoria Juniori) și Mihai Jurchescu (16 ani, categoria Juniori) La acest 

Campionat Național au luat parte cei mai buni 315 înotători din România, de la 50 de cluburi. 

 

Rezultatele sportivilor CS Aquasport Timișoara sunt: 

 

Rareș Călin la categoria Tineret (17-18 ani), în proba 50m bras, s-a clasat pe locul 5 în finala B și pe 6 la 

General, respectiv locul 6 și pe 7 la General în proba de 200 m bras. Rareș și-a realizat record personal și în proba de 

200 m mixt cu timpul de 2,15,07, clasându-se pe locul 11 la categoria Tineret. 

 

Leonard Leucuța și-a realizat recorduri personale în toate probele la care a luat startul. Cel mai bun loc la 

obținut în proba de 200 m spate cu timpul de 2,18,30 cu care s-a clasat al 13-lea la categoria Tineret. 

 

Vlad Remzing s-a clasat pe locul 9 în proba juniorilor de 200 m spate, iar Mihai Jurchescu a avut cea mai bună 

clasare tot în aceeași probă cu timpul de 2,21,69. 

 

De remarcat că în probele de ștafetă masculin, CS Aquasport Timișoara a fost singurul club privat care a aliniat 

la start o ștafetă.. Ștafeta a avut componența: Rareș Călin (17 ani, categoria Tineret), Leonard Leucuța (17 ani, 

categoria Tineret), Vlad Remzing (16 ani, categoria Juniori) și Mihai Jurchescu (16 ani, categoria Juniori). La final a 

obținut locul 13 din 19 la proba de 4x50m liber Categoria Tineret și locul 13 din 18 la proba de 4x50m mixt Categoria 

Tineret. 

Sportivii noștri se prgătesc cu antrenorii Sabin Avram și Camelia Antal. 

Rezultatele oficiale pot fi consultate pe www.swimming.ro 

 

Echipa CS Aquasport Timișosara mulțumește Primăriei Timișoara, Consiliului Județean Timiș, 

Complexului Arena Aqua Sport și Smartfit Studio pentru susținerea activității. 
 

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/

