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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 

 

 

În perioada 13-17 decembrie 2017, s-a desfășurat la Pitești, Campionatul Național de Poliatlon pentru Cadeți 

12-14 ani, la Înot. Echipa noastră s-a prezentat cu un număr record – 12 sportivi la acest concurs (dublu comparativ cu 

anul trecut). Au participat: Mihai Toma (12 ani), Novcic Luka (12 ani), Bianca Ilie (12 ani), Marina Făgădar (12 ani), 

Andrei Hoțea (13 ani), Emil Dăncăneț (13 ani), Samira Ahmad (13 ani), Nicole Vișan (13 ani), Emilia Orza (13 ani), 

Anisia Precob (13 ani) și Letiția Motoș (13 ani). Antrenorii Echipei sunt Sabin Avram și Camelia Antal. La acest 

Campionat Național au participat 431 de sportivi de la 69 de cluburi din România. 

 

Rezultatele sportivilor CS Aquasport Timișoara sunt: 

 

- Locul 2 pe echipe la categoria fete 13 ani cu sportivele Samira Ahmad (13 ani), Nicole Vișan (13 ani), Emilia 

Orza (13 ani), Anisia Precob (13 ani) și Letiția Motoș (13 ani). 

- Medalie de aur în proba de 4×50 m liber fete 13 ani în componența: Emilia Orza, Letiția Motoș, Samira 

Ahmad și Nicole Vișan; 

- Medalie de argint în proba de ștafetă 4×50 m mixt fete 13 ani în componența: Samira Ahmad, Anisia Precob, 

Nicole Vișan și Emilia Orza; 

- Medalie de argint obținută de Nicole Vișan în proba de 100 m liber cu un nou record al Echipei – 1,03,32 și 

medalie de bronz în proba de 100 m fluture tot cu record al Echipei 1,08,86 

- Medalie de bronz obținută de Samira Ahmad în proba de 100 m spate feminin cu timpul de 1,09,76. 

- La băieți, cea mai bună clasare la individual a reușit Emil Dăncăneț în proba de 100 m bras, categoria 13 ani. 

El s-a clasat pe locul 5 cu timpul realizat de 1,16,94. Andrei Hoțea a realizat cea mai bună performanță personală în 

proba de 100 m fluture cu timpul de 1,07,49 (locul 14) și Vlad Androne, tot în proba de 100 m fluture a realizat cea mai 

bună performanță personală. Vlad a înotat în 1,15,25 , mai bine cu 40 de secunde ca anul trecut. Mihai Toma la 

categoria 12 ani s-a clasat pe locul 15 în proba de bras cu timpul de 1,23,56 (record personal). 

 

De remarcat că în proba de mixt la ștafetă fetele au realizat un timp sub recordul național (2,12,33 versus 

2,12,55). Timp cu care s-au clasat pe locul 2. 

In Clasamentul General, CS Aquasport Timisoara ocupat locul 11 din 69 de cluburi. 

O impresionanta galerie foto puteti gasi pe pagina noastră de FB la www.facebook.com/csaquasport 

Acum ne puteți urmări pe Instagram și Twitter – csaquasport 

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/

