
tibiscus

Pe zi ce trece, echipa C.S.Tibiscus
devine tot mai cunoscut  în ar i
cucere te titlu dup  titlu. De la înce-
putul lui 2011, sportivii no tri au luat
parte la 43 competi ii i au ocupat
88 locuri pe podium. Iat i cine
sunt marii câ tig tori:
CUPA ARADULUI LA CICLISM a
fost un concurs de osea desf u-
rat pe 1 Mai, podiumurile ocupate
au fost: Timea Zaban – locul I, Alex
Grosu – locul II, Remus Farca  –
locul III.
THASSOS CUP (în Grecia) a fost
un concurs mixt (o zi MTB i o zi
osea) podiumurile locurile ocupate

au fost: Elena Fodor - locul I în cla-
samentul general (locul III osea,
locul III MTB), Maus Iona cu – locul
III în clasamentul general (locul I
osea, locul V MTB).

LIMAN BINE RACE este un con-
curs organizat de Puiu Muntean,
Alin i Cosmin Ro u împreun  cu
C.S.Tibiscus. La startul edi iei din
2011 au fost prezen i 300 de sportivi
din România, Italia, Germania,
Fran a, iar echipa noastr  s-a
deplasat cu peste 50 de sportivi
pentru organizare i respectiv parti-
cipare. Colegii no tri au ob inut
locuri pe podium astfel: Cristian
Jidovu - locul II la B rba i 31-40,
Martin Speth - locul III la B rba i 31-
40, Alex Pufan - locul III la B rba i
19-30, Cosmin Cr ciun - locul I la
Juniori, C lin Crivinean u - locul III
la Juniori, Ramona Covaciu - locul II
la fete peste 18 ani, Vanessa
Plumbot  - locul I la fete 15-18,
echipa DHS Tibiscus locul II la
Echipe.
ECOMARATHON este un maraton
de alergare montan  organizat la
Moieciu de Sus. Pe o vreme foarte
ploioas , organizatorii au preg tit
un traseu de 42 km (maraton) i
unul de 14 km (cros). Cel mai bun
loc ocupat a fost al Vanesseia
Plumbot  – locul I fete open cros.
PRIMA EVADARE este un concurs
de ciclism cross-country care î i
propune s  deschid  sezonul mara-
toanelor MTB într-o versiune u oa-
ra f  diferen e de nivel. Concursul
s-a desfa urat între Bucure ti i
Snagov prin p duri i drumuri de
ar  pe o distan  de aproximativ 55
de km. Anul trecut a fost maratonul
cu cel mai mare numar de partici-
panti - 1300. La aceast  edi ie a
concursului s-au înscris peste 1500
participan i dar au terminat cursa
mai pu in de jum tate, din cauza
vremii extrem de urâte, cu ploaie de
la m runt  la averse, care a f cut
ca traseul s  fie numai noroi aproa-
pe de la start i pân  la finish. Cele
mai bune rezultate ale colegilori
no tri au fost: Elena Fodor – locul 4
la Fete, Maus Iona cu – locul 9 în
clasamentul general i locul 4 la
Masculin 30-39 ani, Cosmin
Cr ciun – locul 4 la Masculin sub 18
ani, Titel Ru inaru – locul 4 la
Ciclocross.
CROSUL FIRMELOR este un con-
curs de ciclism (de osea), alergare
i mers nordic, organizat în fiecare

an la jum tatea lunii mai, în care fir-
mele doritoare î i trimit angaja ii la
mi care. Cele mai bune rezultate
ale colegilor no tri angaja i la firme

din Timi oara au fost: Raul Buha  –
locul I, Alex Grosu – locul II, Remus
Farca  – locul III, Bi  N tean –
locul 4, Alex Alm jan – locul 5,
Victor Jiv nescu – locul 6 (alerga-
re).
La concursul de ciclism montan
DEFILEUL JIULUI au luat startul
peste 100 de sportivi printre care i
echipa noastr  deplasat  cu 22
sportivi. A fost o vreme excelent ,
un traseu superb, peisaj excelent,
propor ie bun  urc ri-coborâri.
Colegii no tri au ob inut locuri pe
podium astfel: Cristian Jidovu - locul
I la B rba i 30-39, Lauren iu
Bogd nescu – locul I la B rba i 19-
29,  Ramona  Covaciu  -  locul  I  la
Fete,  Ladislau  Speth  -  locul  I  la

rba i peste 40, Maus Iona cu –
locul I la B rba i 30-39, traseu lung,
Elena Fodor – locul I la Fete, traseu
lung, Raluca Zvânc  – locul II la
Fete, Martin Speth – locul II la

rba i 30-39, Alex Pufan - locul II la
rba i 19-29, C lin Crivinean u -

locul II la Juniori, Rare  Manea –
locul II la B rba i 19-29, traseu lung,
Tiziano Balia - locul III la B rba i 30-
39.
În 21-22 mai, la Ploie ti s-a desf -
urat edi ia 2011 a concursului de

ciclism CUPA EMMEDUESPORT,
anul acesta prima zi fiind dedicat
ciclismului de osea (100 km), iar
duminic  a fost rândul MTB-ului,
fiind organizate cursa de maraton
(70 km) respectiv semimaraton (35
km). Traseele au fost frumoase,
vremea excelent , iar cei 11 sportivi
de la DHS Tibiscus Team au ocupat
locuri pe podium astfel: Marius
Iona cu – locul I osea, Titel
Ru inaru – locul III osea, Lauren iu
Bogd nescu – locul I semimaraton
19-29 ani, C lin Crivinean u –
locul I semimaraton Juniori, Gergo
Kovacs – locul II semimaraton 19-
29 ani, Anita Kovacs – locul III semi-
maraton Fete, Marius Iona cu –
locul I maraton, Ramona Covaciu –
locul III maraton.
Tot în 21-22 mai s-a desf urat a
14-a edi ie a SUPERMARATONU-
LUI BEKESCSABA-ARAD-
BEKESCSABA, concurs de
ciclism/alergare/role compus din 4
etape, câte dou  în fiecare zi, totali-
zând aproximativ 100 km între
Bekescsaba (Ungaria) i Arad –
prima zi, respectiv 100 km în a doua
zi, de la Arad la Bekescsaba. Pe o
vreme foarte cald , cu soare puter-
nic i vânt uneori în rafale, cei apte
cicli ti de la Tibiscus au reu it per-
forman a de a ocupa un loc III (cel
mai bun loc al sportivilor români)
prin Alex Grosu, respectiv un loc 4
pe care s-au clasat, conform timpi-
lor cumula i, Remus Farca , Alex
Alm jan i Zsolt Kovacs.
Sâmb  21 mai, Târgu Secuiesc a
fost gazda edi iei 2011 a KEZDI
MARATON, concurs de MTB pe
distan ele de 36 i 79 km, la care
sportiva Vanessa Plumbot , de la
DHS Tibiscus Team a ocupat locul I
la categoria 14-18 ani.
Zona B ile Herculane a fost gazda
celei de-a doua edi ii a HERCULES
MARATON, concurs de trail-run-
ning desf urat sâmb  21 mai.
Traseul de maraton a avut lungime

de  44  km  i  2300  m  diferen  de
nivel iar cel de semimaraton o
lungime de 20.5 km i 1020m
diferen  de nivel, întinzându-se pe
poteci montane, drumuri forestiere
i drumuri de c ru  ale localnicilor.

Cel mai bun rezultat al sportivilor de
la C.S.Tibiscus a fost ob inut de
Elena Fodor, care a ocupat locul III
la maraton.
Sâmb  21 mai, la Bran s-a desf -
urat concursul de MTB intitulat

THE LORD OF THE RINGS, în
care cicli tii au avut de parcurs cât
mai multe ture („inele“) de 3,5 km în
timpul de 90 minute. i aici, echipa
timi orean i-a trimis un reprezen-
tant care s  ocupe un loc cât mai
bun pe podium - este vorba de

lin Semeniuc care s-a clasat
pe locul I.
Tot în 21-22 mai, la St. Polten
(Austria) s-a desf urat edi ia 2011
a AUSTRIAN IRONMAN 70.3, la
care concuren ii au avut de înotat
1,9 km, de pedalat 90 km i de aler-
gat 21,1 km. Printre cei 14 români
înscri i (din cei circa 2500 de parti-
cipan i), s-a aflat i Marius
Ragobete, de la C.S.Tibiscus, care
a reu it un frumos loc 436 în clasa-
mentul general (86 la categoria de
vârst ), sosind al doilea dup  cam-
pionul na ional Alex Diaconu.
Sâmb  28 mai, sportivii de la
C.S.Tibiscus au luat parte în

durea Comana de lâng
Bucure ti la edi ia de prim var  a
concursului de MTB TeamXpert
Bike Fest Comana,  cu  trasee  de
35 km i 20 km. La traseul lung s-au
înscris i colegii no tri Maus
Iona cu i Andrei Harabagiu.
Ace tia au încheiat foarte bine
cursa, Marius Iona cu pe locul I res-
pectiv Andrei Harabagiu al 5-lea
timp din clasament.
Sâmb  4 iunie, la Timi oara,
C.S.Tibiscus a organizat, într-un
parteneriat mai larg, edi ia 2011 a
concursului complex Rocicleta
Junior, destinat copiilor de clasele
V-VIII. Concursul a fost compus din
prob  de legisla ie rutier , eseu,
tehnoredactare i prob  de îndemâ-
nare pe biciclet .
Sâmb  4 iunie, la Urla i, s-a des-

urat prima edi ie a MARATONU-
LUI VINULUI. Cu 300 participan i la
prima edi ie, concursul a fost unul
frumos i a oferit trei trasee (10, 30
i 55 km). A participat colegul nostru

Maus Iona cu care a ocupat locul II
la Maraton masculin 30-39 ani.
Sâmb  4 iunie, lâng  Lugoj, în
organizarea Clubului de Turism
Concordia Lugoj, s-a desf urat
edi ia a XV-a a (primului) concurs

românesc de MTB – CUPA CON-
CORDIA. Pe o c ldur  sufocant ,
care a adus la o rat  crescut  a
abandonurilor, pe un traseu frumos,
tehnic, echipa noastr  a participat
cu 29 sportivi pe traseul de 7,5 km
care a trebuit parcurs de 1-5 ture
func ie de categorie. Echipa a ob i-
nut 8 locuri pe podium astfel:
Ladislau Speth – locul I Oldies But
Goldies; Drago  Vasiliu – locul II
Oldies But Goldies; Martin Speth –
locul III Oldies But Goldies; Mariana

ulic  – locul I Oldies But Goldies;
Ramona Covaciu – locul I Fete
senioare; Raluca Zvânc  – locul III
Fete senioare; Kitty Jidovu – locul I

ie i seniori; Lauren iu
Bogd nescu – locul II B ie i seniori.
Conform clasamentului oficial, cu 8
locuri pe podium, echipa DHS
Tibiscus Team este cea mai bine
clasat  între echipele participante.
Duminic  5 iunie, la Sfântu
Gheorghe, s-a desf urat a doua
edi ie a SAINT GEORGE MTB
MARATHON. Au fost prezen i
peste 100 participan i care s-au
putut înscrie la traseele de 42 sau
27 km. Rezultatele cele mai bune
apar in lui Marius Iona cu – locul I
Traseul lung i Vanessa Plumbot  –
locul I Traseul scurt.
Sâmb  11  iunie,  la  Media ,  s-a
desf urat edi ia a VII-a a cunoscu-
tului maraton de MTB – MARATON
MEDIEVAL MEDIA . Dup  câteva
zile de ploaie aproape continu , pe
un traseu foarte greu practicabil, cu
pu in asfalt i mult drum prin p du-
re, plin de noroi, cu urcu uri i cobo-
râ uri pe unele por iuni foarte difici-
le, dar toate acestea compensate
cu un peisaj extraodinar i o mul i-
me de repere istorice cum sunt
bisericile fortificate, cei aproape 20
de participan i din echipa noastr  au

cut fa  cu success provoc rii. În
compania onorant  a sportivilor de
la ProCycling Geiger Team, Team
Maros Sport, Garage Racing,
NoMad Merida sau C.S.Mure ul,
echipa timi orean  a reu it s  ob i-

 6 locuri pe podium astfel:
Cristian Jidovu – locul I semimara-

ton, masculin 30-39; C lin
Semeniuc – locul II semimaraton,
masculin 30-39; Elena Fodor – locul
II maraton, feminin 30-39; Marius
Ionac u – locul III maraton, mascu-
lin 30-39; Ramona Covaciu – locul II
semimaraton, feminin 19-29;
Vanessa Plumbot  – locul II semi-
maraton, feminin 14-18. Conform
clasamentului oficial, echipa DHS
Tibiscus Team este a doua clasat
între echipele participante, dup
ProCycling Geiger Team.
Outdoor Romania a organizat sâm-

 18 iunie la Bran concursul de
MTB THE LORD OF THE RINGS,
care a constat in parcurgerea unor
ture/inele, de 3,5 km cu un altitude
gain de 86m, de cât mai multe ori în
90 de minute de rulaj. Câ tig tori au
fost colegii no tri - Rare  Manea
locul 1, Vanessa Plumbot  locul 2,

lin Semeniuc locul 3.
Între 17-19 iunie 2011, Oradea a
fost gazda celei de-a doua edi ii a
primului IRONMAN românesc, în
aceea i variant  de XTR TRIATH-
LON. Concursul este deschis atât
sportivilor mai buni cât i amatorilor,
de aceea s-a putut participa la 3
probe: IRON (înot 3,8 km, ciclism
180 km i alergare 42,2 km) sau
HALF IRON (înot 1,9 km, ciclism 90
km i alergare 21,1 km). Timi orenii
de la Tibiscus i prietenii lor au f cut
un parcurs de excep ie, reu ind la
sfâr itul competi iei s  ob in  patru
locuri pe podium, astfel: Locul I
IRONMAN echipe - Tibiscus&Orca:

lin Chiprianov (ORCA Cluj) +
Alex Alm jan (C.S.Tibiscus) +

lin Micl ; Locul II HALF-
IRONMAN echipe - C.S.Tibiscus:
Victor Jiv nescu + Mihai Obrejan +
Radu Gabor; Locul II HALF-IRON-
MAN Feminin - Elena Fodor; Locul
III HALF-IRONMAN Masculin -
Marius Ragobete.
Mai multe detalii despre activitatea
Clubului Sportiv Tibiscus pute i
urm ri pe pagina www.cstibisus.ro.

Marius KARNYANSZKY
– pre edinte
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