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La Debrecen (Ungaria) s-a des-
urat duminic , 20 martie

2011, cursa de deschidere a
sezonului de ciclism pe osea
din Ungaria. Cel mai bun rezul-
tat al echipei C.S.Tibiscus a fost
ob inut de Elena Fodor,  care  a
ocupat locul I la categoria FETE.

Colegii no tri au participat dumi-
nic , 20 martie 2010, de la ora
10, în Timi oara, la ac iunea
„Descoper  Timi oara“, o
competi ie sportiv  pe echipe
menit  s  fac  pe utilizatorii bici-
cletei s  î i cunoasc  mai bine
ora ul în care locuiesc, s  fac
mi care i s  foloseasc  bicicle-
ta în scop turistic, sportiv,
recrea ional i ca mijloc de
deplasare mai s tos i mai
curat. Cel mai bun rezultat al
colegilor no tri a fost ob inut de
echipa LE TRAIN BLANC
(Bogdan Umanschi, Mihai
Obrejan,
Dani M rg uan), care, cu 48 de
puncte, a reu it s  ocupe locul I.

În weekend-ul 09-10.04.2011,
echipa DHS Tibiscus Team a
luat parte, la Gala i, la concursul
Gârboavele XC, organizat de
Clubul de Ciclism Gala i. La con-
curs au luat startul mai bine de
400 de sportivi – un num r mult
peste a tept rile organizatorilor.
Printre ace tia, echipa clubului
timi orean care s-a deplasat cu
3 sportivi. To i colegii no tri au
ob inut locuri pe podium astfel:

lin Semeniuc - locul I,
IE I 30-39 AMATORI;

Vanessa Plumbot -  locul  II,
FETE sub 25, AMATORI; Maus
Iona cu - locul II, B IE I 30-39
AVANSA I. Cu 3 locuri pe
podium, echipa DHS Tibiscus
Team a fost cel mai bine clasat
dintre toate echipele participan-
te, fiind urmat  de
timeXPANDER cu 2 podiumuri i
alte 4 echipe cu un singur loc.

LA ÎNTREPRINDERE a fost pri-
mul concurs de biketrial indoor
organizat la Oradea în 9 aprilie
2011 de asocia ia Probikers i
de biketrials.ro. Concursul s-a
desf urat într-o hal  industrial
veche unde de la sfâr itul anului
2010 func ioneaz  un Bike Park
închis (indoor) dedicat în special
pentru bmx i trial. Cel mai bun
rezultat al echipei apar ine lui
Sergiu Scandera – locul 4
ELITE.
În weekend-ul 16-17.04.2011,
echipa DHS Tibiscus Team a
luat parte, în P durea F get de
lâng  Cluj, la edi ia a II-a a con-
cursului MAROS BIKE XCO

CUP, organizat de Clubul
Sportiv MAROS din Cluj-
Napoca. Competi ia este înscri-

 în Calendarul interna ional
UCI Class 2, aceasta desf u-
rându-se sub egida Federa iei
Române de Ciclism i Triatlon i
se adreseaz  atât sportivilor pro-
fesioni ti care au ca obiectiv o
mai bun  clasare la nivel mon-
dial sau chiar calificarea la
Jocurile Olimpice din 2012 cât
i sportivilor amatori sau copiilor.

La concurs au luat startul sportivi
din România dar i din Ungaria,
Serbia, Slovacia, Spania, înscri i
la categoriile ELITE, HOBBY
sau COPII. Printre ace tia,

enii de la C.S.Tibiscus
Timi oara, care s-au deplasat cu
15 sportivi, au reu it s  ocupe
cinci locuri pe podium astfel:
Ramona Covaciu -  locul  I,
HOBBY FETE; Victor
Jiv nescu - locul I, HOBBY
JUNIORI; Anita Kovacs - locul
III, HOBBY FETE; Cosmin
Cr ciun - locul III, HOBBY
JUNIORI; Maus Iona cu - locul
III, HOBBY MEN 2. Cu 5 locuri
pe podium, echipa DHS
Tibiscus Team s-a clasat pe
locul II dintre toate echipele par-
ticipante la categoria HOBBY,
fiind dep it  doar de Pro
Cycling Geiger Team din Sibiu.
Fiind prima participare la Maros
Bike XCO Cup i primul concurs
din acest sezon, am avut ceva
emo ii. Chiar dac  traseul a fost
destul de dificil pe anumite por-
tiuni, în general a fost unul fru-
mos, unde talentul în tehnica

MTB-ului a avut un loc aparte.
Pot spune ca mi-am testat i
tenacitatea de „împins bicicleta“
datorit  zonelor „personalizate“
din cadrul traseului. Pentru
acestea, le mul umim organiza-
torilor pentru creativitate.
Mul umesc echipei mele DHS
Tibiscus Team, pentru c  v  am
aproape i adresez felicit ri tutu-
ror colegilor mei, de la
C.S.Tibiscus, de la alte cluburi
sau simpli bikeri, pentru
rezultate i participare. (Ramona
Covaciu – locul I HOBBY Fete).

În 20 martie 2011, Roma a fost
gazda celei de-a XVII-a edi ii a
MARATON DI ROMA, la care a
participat i colegul nostru
Marius Ragobete. La finalul
cursei, Marius s-a clasat pe locul
547 din 12.597 participan i, cu
un timp de 3h26m09s.

În 27 martie 2011, Novi Sad a
fost gazda celei de-a XVIII-a
edi ii a NOVI SAD NIS HALF
MARATON, la care au participat
i colegi de club de la Sec ia de

Triatlon, care au reu it s  se cla-
seze astfel: Bogdan Umanschi
- locul 81, timp 1h35m05s; Radu
Gabor - locul 107, timp
1h39m50s; Daniel M rg uan -
locul 173, timp 1h48m32s. La
competi ie au fost înscri i 487
concuren i (369 b rba i i 118
femei), dintre care au terminat
cursa 268 b rba i i 27 femei,
din 10 ri (Austria, Bosnia i
Her egovina, Croa ia, Marea
Britanie, România, Rusia,

Serbia, Slovacia, Ungaria,
S.U.A.), printre care 8 români.
Cel mai bun timp al românilor
apar ine colegului nostru
Bogdan Umanschi.

Colegul nostru Marius
Ragobete a participat duminic
17 aprilie 2011 la a 24-a edi ie a
BEOGRADSKI MARATON, la
proba de semimaraton, acolo
unde a reu it o frumoas  clasa-
re pe locul 53 din 1092 partici-
pan i, cu timpul de 1h25m51s.

Tot duminic  17 aprilie 2011,
Viena a fost gazda celei de-a
XXVIII-a edi ii a VIENNA CITY
MARATHON, la care au partici-
pat i colegii no tri de la Sec ia
de Triatlon care au reu it s  se
claseze astfel: Lauren iu
Bogd nescu - locul 78 la cate-
goria M-H, cu timpul de
3h10m04s; Bogdan Umanschi
- locul 309 la categoria M-H, cu
timpul de 3h55m10s; Daniel

rg uan - locul 346 la catego-
ria M-H, cu timpul de 3h58m53s.

Mai multe detalii despre activita-
tea Clubului Sportiv Tibiscus
pute i urm ri pe pagina web
www.cs.tibiscus.ro.

Marius KARNYANSZKY
pre edinte

Clubul Sportiv Tibiscus

ENII – PRINTRE FAVORI II CICLISM ULUI ROMÂNESC

Dac  iarna a trecut i
schiurile sau snowboardu-
rile s-au pus în cui pân  la
noul sezon, sportivii de la
C.S.Tibiscus nu puteau
decât s  revin  la prima lor
dragoste: bicicleta. i
rezultatele nu au mai avut

bdare...


