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a cum ne-am obi nuit,
sportivii de la Clubul
Tibiscus continu  seria suc-
ceselor, în ar i în str in -
tate, ad ugând locuri pe
podium i ajungând la 1
iulie la 11 locuri I, 3 locuri II
i 8 locuri III.

CUPA TINERETULUI LA
CICLISM I ROLE –
Dumbr vi a, 2 Mai 2010
Consiliul Local i Prim ria
Dumbr vi a au organizat cu ocazia
Zilei Mondiale a Tineretului mai
multe ac iuni cultural sportive.
Venirea prim verii a fost marcat
prin Cupa Tineretului la ciclism pe
asphalt i Cupa Tineretului la pati-
naj cu role pe asphalt. Ambele
concursuri s-au desf urat
duminic  2 mai 2010 pe un circuit
din interiorul localit ii. S-au
acordat cupe i diplome pentru
câ tig tori. Clubul Sportiv Tibiscus
a fost reprezentat de Victor
Jiv nescu care a reu it s  ocupe
locul I la categoria 16-20 ani.

LIMAN BIKE RACE, edi ia a V-a
- Valea lui Liman, 2 Mai 2010
Concursul de MTB „Liman Bike
Race“ a ajuns anul acesta la cea
de-a V-a edi ie i a avut loc în data
de 2 mai 2010 pentru a promova
ciclismului în zon , aceasta având
un adevarat poten ial pentru
traseele de cross country, ca de
altfel to i mun ii Poiana Rusc .
Startul concursului s-a dat din
sta iunea Valea lui Liman, care
ofer  un complex turistic incluzând
facilit i de cazare (motel, caban ,
vile, camping), un restaurant,
terase, baz  de agrement ( trand
cu ap  cald , teren de fotbal).
Cele mai bune rezultate ob inute
de colegii no tri au fost: Elena
Fodor - locul I
Seniori femei 18-35 ani, Cristi
Jidovu - Locul I Seniori b rba i
18-35 ani, Alex Pufan - Locul II
Seniori b rba i 18-35 ani, Miha
Giucoane - Locul IV Seniori femei
18-35 ani, Alex Falu i - Locul IV
Copii 10-14 ani, Zsolt Kovacs -
Locul IV Seniori b rba i 18-35 ani,
Lauren iu Bogd nescu - Locul V
HERO, Gil Dorogostaisky -
Locul V Juniori b ie i 14-18 ani.

PRELUCA 2010, Baia Mare,
15.05.2010
Lâng  Baia Mare, la 24 km
distan , se afl  locul de start al
maratonului de cross-country
PRELUCA 2010, comuna
Copâlnic-M tur. Cadrul natural
deosebit de pitoresc, se preteaz
perfect pentru parcurgerea pe
biciclet . La concurs au participat
i colegii no tri Elena Fodor,

Andrei Harabagiu i Alex Pufan.
Ace tia au f cut fa  cu brio
traseului greu i vremii urâte,
reu ind s  ob in  un loc II - Elena
Fodor (86 km, categoria F 19-35

ani) i un loc IV - Alex Pufan (35
km, M 19-35 ani).

SUPERMARATONUL BEKESC-
SABA - ARAD – BEKESCSABA,
29-30 mai 2010
În perioada 29-30 mai 2010, Buda-
Cash Békéscsaba Atletikai Club
(Ungaria) i Direc ia de Dezvoltare
i Asisten  Comunitar  a

Prim riei Municipiului Arad
(România) au organizat a XIII-a
edi ie a SUPERMARATONULUI
BEKESCSABA - ARAD -
BEKESCSABA. Programul primei
zile (sâmb  29 mai) a cuprins
startul din fa a Prim riei
Békéscsaba apoi parcurgerea
celor 103,8 km din cele 5 etape
(Békéscsaba-Csanádapáca,
Csanádapác a -T ò tkom lòs ,
T ò t k o m l ò s - M e z ö h e g y e s ,
Mezöhegyes-Turnu, Turnu-Arad),
cu sosire în fa a Prim riei Arad.
Programul celei de-a doua zi a
cuprins startul din fa a Prim riei
Arad i apoi parcurgerea celor
93,1 km din cele 5 etape (Arad-
Turnu, Turnu-Battonya, Battonya-
M e z ö k o v á c s h á z a ,
Mezökovácsháza-Csabaszabadi,
Csabaszabadi-Békéscsaba), cu
sosire în fa a Prim riei
Békéscsaba.
Clasamentul final, întocmit pe
baza timpilor din cele 4 curse,
prezint  pe cicli tii no tri astfel:
Elena Fodor - locul 1, Anita
Kovacs - locul 3, Timea Zaban -
locul 4, Remus Farca - locul 4.

CUPA CONCORDIA, edi ia a
XIV-a, Lugoj, 06.06.2010
Colegii no tri de la Clubul de
Turism Concordia Lugoj au
organizat duminic  6 iunie 2010,
pe dealurile de lâng  Lugoj, edi ia
a XIV-a a CUPEI CONCORDIA,
cunoscut concurs românesc de
crosscountry. Categoriile de
concurs au fost: Elite, Seniori

ie i, Juniori B ie i, Seniori Fete,
Juniori Fete, Oldies but Goldies. În
urma rezultatelor ob inute, colegii
no tri s-au clasat astfel: Elena
Fodor – locul I Senioare, Cristi
Jidovu - locul I Seniori, Anita
Kovacs - locul III Senioare, Alex
Fodor - locul III Seniori, Lauren iu
Bogd nescu - locul IV Elite, Miha
Giucoane - locul IV Senioare,
Zsolt Kovacs - locul IV Seniori.

ANN ARBOR DUATLON,
Halfmoon Lake Beach,
Pinckney, Michigan, 13.06.2010
Colegul nostru Victor Jiv nescu a
reprezentat Clubul Sportiv Tibiscus
la edi ia 2010 a ANN ARBOR
TRIATHLON desf urat la
Halfmoon Lake Beach, Pinckney,
Michigan. La proba de duatlon,
sportivii au avut de parcurs un
traseu compus din 2 mile alergare,
14 mile ciclism, 5 mile alergare.
Victor a reu it un rezultat
extraordinar ob inând locul 1 la
categoria 14-17 ani i locul 2 în
clasamentul general.

IRONMAN / EXTERRA
TRIATHLON, Oradea, 11-
13.06.2010
Între 11-13 iunie 2010, Oradea a
fost gazda unui triatlon care s-a
dorit a fi primul IRONMAN româ-
nesc, dar costul prea mare al
licen ei de nume a f cut ca acesta

 se numeasc , pentru început,
EXTERRA TRIATHLON.
Concursul a constat în clasicele 3
probe: înot (3,8 km), ciclism (180
km) i alergare (42,2 km).
La concurs s-au înscris i colegii
no tri Bogdan Umanschi (la
individual), Lauren iu Bogd nescu
i Alexandru Alm jan (la echipe -

TIBISCUS & ORCA). Pentru c
vârsta nu i-a permis înot torului
echipei, Alex Falu i, s  se înscrie,
echipa noastr  a fost completat
de sportivul C lin Chiprianov de la
Asocia ia de Înot Clubul ORCA din
Cluj Napoca.
Startul competi iei s-a dat sâmb
12 iunie ora 7:00 pe lacul de acu-
mulare Fughiu, cu proba de înot
(3,8 km). Înot torul echipei
noastre, C lin, a ie it din ap  dup
1h09m40s (al patrulea timp la
general i al treilea timp la echipe),
în timp ce Bogdan, care a partici-
pat la individual, a terminat proba
în mai bine de 2 ore. Ciclistul
echipei TIBISCUS & ORCA a
reu it un parcurs de excep ie,
ajungând la ultimul check-point
(km 160) pe locul 2 la general i 1
la echipe. Din p cate, marcajul
prost al traseului de ciclism a f cut
ca Alex s  se întoarc  de 4 ori pe
ultimii 20 km i astfel s  piard
circa 90 minute i s  ajung  la final
dup  8h48m03s. De asemenea,

primii 20 km ai probei de ciclism,
forma i din macadam i p mânt,
au învins bicicleta lui Bogdan care
a schimbat 2 cauciucuri i 1
camera dup  care, evident, a
pierdut traseul i a trebuit s  aban-
doneze. Pe un traseu incredibil de
alergare, pe o osea f  trotuar, la
39 de grade, trecând prin fa a

trandului Municipal, strecurându-
se printre ma ini i oameni,
alerg torul nostru Pantani a reu it
un excelent timp de 3h26m55s pe
traseul care în loc de 42 km a

surat... 48 km (?!).
Astfel, cu un timp cumulat de
13h24m38s, echipa TIBISCUS &
ORCA a reu it performan a de a
ocupa locul III la prima edi ie a
IRONMAN de România.

MARATON MEDIEVAL MEDIA ,
edi ia a VI-a, Media , 19.06.2010
Sâmb  19 iunie 2010, Prim ria
Media  în parteneriat cu Asocia ia
sportiv  CICLOMED Media  au
organizat edi ia a VI-a a
maratonului interna ional de cross-
country MARATON MEDIEVAL
MEDIA . Maratonul s-a
desf urat pe un traseu mixt cu
urcu uri i coborâ uri pe unele
por iuni destul de dificile dar fiind
compensat cu un peisaj
extraodinar i o mul ime de repere
istorice cum sunt bisericile
fortificate, în curtea c rora se va
intra. Au existat dou  variante de
traseu: 80 Km – diferen  de nivel
2000m sau 50 Km – diferen  de
nivel 800m.
Competi ia a fost foarte dur i a
început pe o vreme foarte
frumoas , cu peste 30 de grade,

dar s-a încheiat dup  o vijelie
foarte puternic , cu grindin , rafale
de vânt, rupere de nori, igle

zute pe ma ini i copaci doborâ i
pe traseele din p dure. Din cauza
traseului dificil, foarte mul i sportivi
au fost nevoi  s  abandoneze
având bicicletele defecte.
Cel mai bun rezultat al echipei
noastre a fost ob inut de Elena
Fodor, clasat  pe locul II la catego-
ria FETE.

CUPA ARSENAL PARK LA
CICLISM, Or tie, 20.06.2010
Pe 20 iunie 2010 a avut loc Cupa
Arsenal Park la Ciclism,
evenimentul care s-a desf urat la
Arsenal Park Or tie care este un
complex turistic de vacan  cu 3
stele pe epole i, unul dintre
pu inele obiective cu tematic
militar  din Europa.
Colegii no tri s-au clasat astfel:
Elena Fodor - locul I Fete,
Lauren iu Bogd nescu - locul I
Seniori, Andrei Harabagiu - locul
II Seniori, Alex Wagner -  locul  III
Seniori, Daniel M rg uan - locul
III Seniori, Miha Giucoane - locul
IV Fete.
Pentru toate aceste rezultate, le
ur m tuturor mult succes i în con-
tinuare, dorindu-le s  reprezinte cu
succes renumele de TIBISCUS !

Pentru orice informa ii despre
ac iunile noastre, vizita i site-ul cu
adresa: www.cs.tibiscus.ro

Marius KARNYANSKY
pre edintele Clubului Sportiv
Tibiscus

NICI UN WEEKEND F  PODIUM

http://www.cs.tibiscus.ro

