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De la 1 septembrie 2010, echipa
de cicli ti a Clubului Sportiv
Tibiscus a devenit echipa oficia-

 de concurs a concernului DHS
Eurosport, cel mai mare produ-

tor român de biciclete.
Dovad  a profesionalismului i
seriozit ii sportivilor stau i cele
mai recente rezultate:
ARGE  AUTUMN RACE -
duminic  7 noiembrie 2010, de
la ora 10:00, la Pite ti, în Parcul
Trivale. Noutatea acestui con-
curs const  în faptul c  num rul
de ture nu a mai fost fix, ci con-
curen ii au parcurs ture pân  la
expirarea timpului (100 sau 200
minute) când to i concuren ii au
fost opri i i s-a f cut clasamen-
tul în func ie de num rul de ture
i de timp. Cele mai bune rezul-

tate ale echipei DHS Tibiscus
Team au fost: Ramona Covaciu
- locul II (100 minute Fete),
Marius Iona cu - locul II (200
minute B rba i peste 35 ani),
Alex Fodor - locul III (200 minute

rba i 26-35 ani), Cristian
Jidovu - locul III (100 minute

rba i 26-35 ani), Gergo
Kovacs - locul III (100 minute

rba i 18-25 ani).
BÂRLAD MOUNTAIN BIKE
FESTIVAL – în 24 octombrie
2010 a avut loc a 3-a edi ie a
concursului de orientare turistic
pe biciclet  de la Bârlad. Clubul
Sportiv Tibiscus a fost reprezen-
tat de Marius Iona cu, care a
ob inut locul I i trofeul concur-
sului.
TEAMXPERT COMANA BIKE
FEST - Parcul Na ional Comana,
23 Octombrie 2010, un concurs
de cross-country desf urat în
parcul  aflat  la  30  de  km  de
Bucure ti care cuprinde frumu-
se i ale naturii, ca P durea
Comana i Delta Neajlovului, dar
i locuri istorice, cum ar fi satul

lug reni, locul unde Mihai
Viteazu l-a înfrânt pe Sinan
Pa a. Echipa DHS Tibiscus
Team a fost reprezentat  de
colegul nostru Marius Iona cu,
care a ocupat locul II.
TUR DE IA I edi ia a IV-a – Ia i,
9 octombrie 2010. Clubul Sportiv
Tibiscus a fost reprezentat de
Marius Iona cu, membru al echi-
pei DHS Tibiscus Team, care a
ocupat locul I.
SPARKASSEN MUNSTER-
LAND GIRO.2010 - Munster
(Germania), 3 octombrie 2010,
concurs la care echipa DHS
Tibiscus Team a fost reprezen-
tat  de colegul nostru Raul
Buha , care a reu it un rezultat
excelent ocupând locul II la cate-
goria JUNIORI la cursa de 90
km.
CUPA EMMEDUESPORT -
Ploie ti, 3 octombrie 2010, în
parcul Bucov au fost invita i to i
cicli tii pentru a lua startul într-o
competi ie interna ional  de
mountain bike, clasificat  în
calendarul interna ional al
Uniunii Cicliste Interna ionale la

categoria C3. Clubul Sportiv
Tibiscus a fost reprezentat de
câ iva membri ai echipei DHS
Tibiscus Team, ob inând un
rezultat excelent i fiind pentru a
doua oar  de când particip  sub
aceast  denumire i ob ine cea
mai bun  clasare pe podium din-
tre echipele participante: Marius
Iona cu - locul I (60km Men
Hobby 30-39), Cristian Jidovu -
locul I (30km Men Hobby 30-39),
Ramona Covaciu - locul II (60km
Women Hobby), Anita Kovacs -
locul II (30km Women Hobby),
Lauren iu Bogd nescu - locul III
(60km Men Hobby 19-29),
Sergiu Neidoni - locul III (30km
Men Hobby 19-29).
MAROS BIKE MARATHON
2010 - Mun ii Gil ului, 26 sep-
tembrie 2010, s-a desf urat
maratonul clujean de mountain
bike, o competi ie interna ional
de mountain bike, clasificat  în
calendarul interna ional UCI la
categoria C3 respectiv inclus  în
circuitul na ional ROMANIAN
MTB XCM GRAN PRIX.
Rezultatele echipei DHS
Tibiscus Team au fost peste

tept ri, colegii no tri clasân-
du-se astfel: Marius Iona cu -
locul I (80km Hobby Men 30-39),
Ramona Covaciu - locul II (50km
Women 15+), Cristian Jidovu -
locul III (50km Men 30-39),
Lauren iu Bogd nescu - locul IV
(50km Men 19-29), Victor
Jiv nescu - locul V (50km Men
JR), Alexandru Cre escu - locul
VI (50km Men 40+).
NEUZER BIKE PARTY 2010 -
Târgu Mure , 19 septembrie
2010, edi ia a 7-a a competi iei a
inclus un maraton de cross-
country de 10 - 25 - 50 km, orga-
nizat în Târgu Mure  pe Platoul
Corne ti. La categoria Hard-50
km, colegul nostru Marius
Iona cu a reu it s  ob in  locul I.
DUMBR VI A PE DOU  RO I
– Dumbr vi a, 19 Septembrie
2010, s-au organizat cu ocazia
Zilelor Dumbr vi ei mai multe
ac iuni cultural sportive, printre
care i un concurs de ciclism pe
osea. Clubul Sportiv Tibiscus a

fost reprezentat de urm torii
sportivi, care au reu it s  ocupe
locuri foarte bune pe podium: Gil
Dorogostaisky - locul I, Alex
Grosu - locul I, Remus Farca  -
locul II, Alex Alm jan - locul III.
ON TOP OF THE MOUNTAINS
BIKE FEST - Sinaia, 18 septem-
brie 2010, un concurs de moun-
tainbike uphill la care echipa
DHS Tibiscus Team a fost
reprezentat  de Marius Iona cu.
Traseul a urcat de la Sinaia pân
pe Vârful Furnica, apoi a conti-
nuat pe platoul Bucegi, iar la
categoria EliteRide (Omu Bike
Challenge), colegul nostru a reu-
it s  ob in  locul 1.

BEGA TOUR - edi ia a II-a,
Timi oara, 12.09.2010, singurul
concurs de ciclism pe osea
desf urat în vestul României în

2009 i 2010, organizat de
Clubul Sportiv Tibiscus. Echipa
sportivilor C.S. Tibiscus partici-
pan i i premian i la BEGA
TOUR 2010 a fost format  din:
Anita Kovacs  - locul I (Fete),
Raul Buha  - locul I (Juniori),
Alex Alm jan - locul I (U23),
Lauren iu Bogd nescu - locul I
(Hobby), Timea Zaban - locul II
(Fete), Titel Ru inaru - locul II
(HERO), Victor Jiv nescu - locul
II (Juniori), Tiziano Balia - locul II
(Master), Gheorghe Pocovnicu -
locul II (Veterani), Gil
Dorogostaisky - locul III (Juniori),
Remus Farca   - locul III (U23).
Cu aceste rezultate foarte fru-
moase, Clubul Sportiv Tibiscus

încheie anul competi ional 2010
în care a organizat 11 ac iuni, a
participat la 42 ac iuni na ionale
i la 51 ac iuni interna ionale, de

unde au adus 38 de clas ri pe
locul I, 30 locuri II, 21 locuri III.
Prin acestea, palmaresul greu
de egalat al celor peste 70 de
amatori de sport de la Tibiscus a
ajuns la 69 locuri I, 70 locuri II,
52 locuri III i dou  recorduri
mondiale în sport extrem.
Viitorul imediat ne va g si pe cei
240 de kilometri de pârtie de
schi i snowboard ale paradisu-

lui montan ce leag  domeniile
schiabile Ischgl din Austria i
Samnaun din Elve ia, iar din
luna martie se d  startul la
calendarul competi ional al lui
2011, despre care v  invit m s
citi i în urm torul num r al ziaru-
lui nostru.
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