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În 2002, la Universitatea „Tibiscus” lua 
fiinţă Clubul de Ciclism Tibiscus¸ ca
oportunitate pentru bikeri de a se întâlni,
organiza şi desfăşura competiţii sportive.
Din dorinţa de a oferi o şansă de afirmare şi
altor sportivi care nu-şi găseau un loc unde
să arate ceea ce ştiu, obiectul de activitate
şi ramurile sportive s-au diversificat şi ast-
fel a apărut în 2005 Clubul Sportiv Tibis-
cus, care la acest început de an universitar
reuneşte trei secţii sportive funcţionale:
Secţia de Ciclism – ciclişti de şosea, ci-
closcross, MTB, DH, dirt, campioni naţio-
nali, membri ai lotului naţional al
României sau doar simpli împătimiţi ai
sportului pe două roţi;
Secţia de Schi-Snowboard – pasionaţi ai
sporturilor de iarnă, care îmbină dragostea
pentru sport cu dorinţa de a organiza con-
cursuri pe zăpadă;
Secţia de Triatlon, deschisă tuturor celor
care iubesc alergarea, înotul şi bicicleta. 
Spicuind printre cele peste 100 de acţiuni
organizate de Club sau cele peste 500 de
acţiuni din ţară sau străinătate la care spor-
tivii noştri au participat şi au adus trei re-

corduri mondiale la sporturi extreme, 6
titluri de campion naţional şi aproape 350
de locuri I, 300 de locuri II şi 200 de locuri
III, ne putem lăuda cu:
lparticiparea şi cucerirea mai multor lo-
curi pe podium la maratoane de alergare,
ciclism sau triatlon din ţară şi străinătate,
inclusiv din seriile „IronMan” sau „Iron-
Bike”;
lparticiparea şi cucerirea a trei recorduri
mondial la „Impossibility Challenger”, Ger-
mania;
lparticiparea cu rezultate excelente la
concursuri internaţionale de ciclism pre-
cum „Cupa RedBull” din Serbia, „Tour de
Pecs”, „Tour de Tisza”, „Matra Tour”, „bike-
trial.hu Kup”, „Duna Marathon”, „Lakics
Kft Kupa” din Ungaria, „Salzkammergut
Trophy”, „Otztaler Marathon” sau „Eddy
Merckx Marathon” din Austria, „Iron Bike”
din Italia, „Vattenfall Cyclassics” ori
„CRAFT Bike Trans Germany” din Germa-
nia, „Megavalanche Week” din Franţa,
„Shambala Open Cup” din Bulgaria, „Thas-
sos Cup” din Grecia;
lun loc I în clasamentul naţional ameri-

can de duatlon, cucerit de către unul dintre
sportivii noştri;
l 5 titluri de campion naţional la ciclism
(şosea şi MTB) pentru amatori, respectiv
un titlu de campion naţional la triatlon;
40 de locuri pe podium ale echipei de schi-
alpinism, la campionate din ţară, dar şi din
Germania şi Austria;
lnumeroase acţiuni de promovare a spor-
tului, pentru aceia care doresc petrecerea
în aer liber a timpului liber şi un stil de
viaţă sănătos.
Aceste rezultate foarte bune au luat am-
ploare, odată cu semnarea la 1 septembrie
2010 a acordului de parteneriat între club şi
compania EuroSport DHS din Deva, cel
mai mare producător român de biciclete,
iar echipa DHS Tibiscus Team a C.S.
Tibiscus a dovedit că suntem printre cei
mai buni sportivi amatori din ţară: peste
150 de participări la competiţii, peste 400
de locuri pe podium. De la 1 martie 2013,
cicliştii de la şosea compun echipa C.S.

Tibiscus-Fabrica de bere, care a reuşit în
numai câteva luni de activitate să cuce-
rească două titluri naţionale.

Pentru a deveni membru al Clubului, tre-
buie să vii la sediul său, în clădirea universi-
tăţii de pe strada Lascăr Catargiu, la parter,
unde miercurea de la ora 18 vei găsi pe ci-
neva care să te îndrume. Sau ne poţi vizita
pe net la adresa www.cs.tibiscus.ro ori ne
poţi scrie pe adresa de e-mail a clubului:
cs.tibiscus@yahoo.com. Numai aşa vei
putea:
l să participi într-un mod alternativ la
orele obligatorii de Educaţiei fizică; 
l să beneficiezi de facilităţi la plata taxei
de şcolarizare;
l să te alături unui colectiv tânăr, atras de
sporturile extreme şi nu numai, dornic de
excursii, ieşiri, distracţie;
l să ai cu cine împărţi timpul liber şi pa-
siunea pentru sport.
Te aşteptăm! Aşa vei putea onora deviza
olimpică: IMPORTANT ESTE SĂ PARTICIPI!
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STÂND ÎN BANCĂ LÂNGĂ CAMPIONII ROMÂNIEI


