
tibiscus

Dac  în 2002, la Universitatea
“Tibiscus” lua fiin  Clubul de
Ciclism Tibiscus¸ ca oportunita-
te pentru bikeri de a se întâlni,
organiza i desf ura competi ii
sportive, în 2005 acesta s-a reor-
ganizat i în 2005 s-a constituit
Clubul Sportiv Tibiscus, care
ast zi reune te trei sec ii sportive
func ionale:
Sec ia de Ciclism - cicli ti de
osea, trial, DH, dirt-jump i

cross-country, campioni na ionali,
membri ai lotului na ional al
României sau doar simpli împ ti-
mi i ai sportului pe dou  ro i; cluul
nostru este singurul afiliat la
Federa ia Român  de Ciclism i
Traitlon, cu sportivi legitima i la
federa ie, din vestul rii, fiind i
fondator al Federa iei Bicicli tilor
din România;
Sec ia de Schi-Snowboard -
pasiona i ai sporturilor de iarn ,
care îmbin  dragostea pentru
sport cu dorin a de a organiza
concursuri pe z pad ;
Sec ia de Triatlon, deschis  tutu-
ror celor care iubesc alergarea,

înotul, bicicleta. 
Spicuind printre cele 134 de
ac iuni organizate de Club sau la
care sportivii no tri au participat în
2011 i au adus 84 de locuri I, 72
de  locuri  II  i  59  de  locuri  III,  în
ar  sau în str in tate, ne putem
uda cu:

participarea la „Thassos Cup” în
Grecia, concurs de ciclism de
osea i MTB: 3 locuri I, 3 locuri

III:
coorganizarea edi iei 2011 a con-
cursului de MTB „Liman Bike
Race”: peste 300 participan i, 2
locuri I, 2 locuri II, 3 locuri III;
participarea la prima edi ie a con-
cursului de MTB „Defileul Jiului”: 6
locuri I, 5 locuri II, un loc III;
participarea la edi ia 2011 a con-
cursului de ciclism de osea i
MTB „Cupa EmmedueSport”: 4
locuri I, un loc II, 3 locuri III;
locul III la „Supermaratonul
Bekescsaba-Arad-Bekescsaba”,
concurs de ciclism de osea
întins pe dou  zile i 200 km;
participarea la edi ia 2011 a celui
mai vechi concurs de MTB din

România - „Cupa Concordia”: 4
locuri I, 2 locuri II, 2 locuri III;
rezultat excelent la a doua edi ie a
IronMan de România – concursul
Xterra Triatlon Oradea: un loc I,
dou  locuri II, un loc III;
co-organizarea i participarea la
prima edi ie a concursului de MTB
„Maratonul rii Gugulanilor -

arcu”: 5 locuri I, 4 locuri II, 4
locuri III;
participarea la prima edi ie a con-
cursului de MTB „DHS Corvin
MTB Maraton”: 4 locuri I, 6 locuri
II, 5 locuri III;
locul I la Gull Lake Duathlon, Ann
Arbor Triathlon, Clarklake
Triathlon din S.U.A.;
participarea la unele dintre cele
mai puternice maratoane de MTB
din Europa: Salzkammergut
Trophy (Austria) i Duna
Marathon (Ungaria);
2 locuri I la unul dintre cele mai
grele maratoane de MTB din
România: IronBike Oradea:
participarea la maratoanele sau
semimaratoanele de alergare:
Maraton di Roma (Italia),

Semimaraton Novi Sad (Serbia),
Beogradski Marathon (Serbia),
Vienna City Marathon (Austria),
Austria IronMan Saint Polten
(Austria), IronMan Regensburg
(Germania); 
o nou  edi ie a ac iunii “Circuitul
României”, ac iune de excep ie în
care cel mai vârstnic membru al
Clubului nostru se deplaseaz
singur prin ar  cu bicicleta pentru
a vizita frumuse i naturale i m r-
turii ale civiliza iei române ti; 
participarea la edi ia 2011 a con-
cursului de MTB „Banat
Mountainbike Maraton”: un loc I, 6
locuri II, un loc III;
dou  locuri II la cel mai dur mara-
ton de MTB din România –
„Geiger MTB Challenge”;
participarea la singurul maraton
de MTB din calendarul UCI –
„Maros MTB Maraton”: 2 locuri I,
3 locuri II, un loc III;
organizarea i participarea la sin-
gurul concurs de ciclism de osea
din vestul rii – „bikeMARATON
Timi oara”: 2 locuri I, 2 locuri II, 3
locuri III;

participarea la etapele de ciclism
de osea din campionatul
maghiar de amatori „Tour de
Pecs”;
participarea la concursuri na iona-
le i interna ionale de DH:
„Shambhala Open Cup”
(Bulgaria), „Megavalanche Week”
i „Avalanche Cup” (Fran a).

Cu aceste rezultate, clubul a reu-
it s  ajung  la palmaresul de 107

ac iuni organizate i 303 partici-
ri, s  aduc  406 locuri pe

podium, s  înregistreze peste
1.000 de apari ii în ziare, reviste,
pagini de Internet, emisiuni radio
sau TV. 

i tu po i fi unul dintre noi ! Caut -
ne pe www.cs.tibiscus.ro dac

ti doritor de sport i mi care,
pentru a onora astfel deviza olim-
pic : IMPORTANT ESTE S
PARTICIPI !

Pre edintele Clubului Sportiv
Tibiscus,
Conf.univ.dr. Tiberiu Marius
Karnyanszky

AM CRESCUT ÎNTR-UN AN CÂT ÎN AL APTE


