
tibiscus

În 2002, la Universitatea „Tibiscus“
lua fiin Clubul de Ciclism
Tibiscus¸ ca oportunitate pentru
bikeri de a se întâlni, organiza i
desf ura competi ii sportive.
Din dorin a de a oferi o ans  de
afirmare i altor sportivi care nu-
i g seau un loc unde s  arate

ceea ce tiu, obiectul de activita-
te i ramurile sportive s-au diver-
sificat i astfel a ap rut în 2005
Clubul Sportiv Tibiscus.
La acest început de an universi-
tar, Clubul reune te trei sec ii
sportive func ionale, dar lista
acestora nu este limitat i sun-
tem oricând deschi i la idei noi:
Sec ia de Ciclism – cicli ti de
osea, trial, DH, dirt-jump i

cross-country, campioni na io-
nali, membri ai lotului na ional al
României sau doar simpli împ -
timi i ai sportului pe dou  ro i;
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
tuturor celor care iubesc alerga-
rea, înotul, bicicleta.
Spicuind printre cele peste 100
de ac iuni organizate de Club
sau cele aproape 300 de ac iuni
la care sportivii no tri au partici-
pat i au adus 140 de locuri I,
130 de locuri II i 100 de locuri
III, în ar  sau în str in tate, ne
putem l uda cu:

mai multe edi ii ale „Cupei
Tibiscus la cross-country“, ale
concursului de ciclism vitez  sau
de trial, adresate profesioni tilor
dar i celor care v d ciclismul ca
sport recrea ional;

spectacole de muzic i dan-
suri dedicate S rb torilor de
Cr ciun, fondurile strânse fiind
donate copiilor cu probleme;

trei edi ii ale concursului de
ciclism, role i streetball „Cupa
Liceelor“;

nou  edi ii ale ac iunii „Circui-
tul României“, ac iune de excep-

ie în care cel mai vârstnic mem-
bru al Clubului nostru (67 ani) se
deplaseaz  singur prin ar  cu
bicicleta pentru a vizita frumuse i
naturale i m rturii ale civiliza iei
române ti;

participarea i cucerirea mai
multor locuri pe podium la mara-
toane de alergare, ciclism sau
triatlon din ar i str in tate,
inclusiv din seriile „IronMan“ sau
„IronBike“;

participarea i cucerirea a
patru titluri de campion mondial
la „Impossibility Challenger“,
Germania;

participarea la concursuri
interna ionale de ciclism precum
„Cupa RedBull“ la Belgrad,
„Cupa European “ la cross-
country, „Tour de Pecs“, „Tour de
Tisza“, „Matra Tour“, „biketrial.hu
Kup“, „Duna Marathon“ din
Ungaria, „Salzkammergut Trophy“
din Bad Goisern, „Otztaler
Marathon“ din Solden sau „Eddy
Merckx Marathon“ din Salzburg-

Austria, „Iron Bike“ din Italia,
„Vattenfall Cyclassics“ din
Germania, „Megavalanche Week“
din Fran a, „Shambala Open
Cup“ din Bulgaria, „Thassos
Cup“ din Grecia;

un loc 7 i un loc 4 în clasa-
mentul na ional american de
duatlon, cucerit de c tre unul din
sportivi no tri;

patru concursuri de streetball
organizate în aer liber sau în
sal , concursuri de tip open, la
care au participat echipe de
tineri sportivi.
Aceste rezultate foarte bune au
luat amploare, odat  cu semna-
rea la 1 septembrie 2010 a acor-
dului de parteneriat între club i
compania DHS din Deva, cel
mai mare produc tor român de
biciclete, iar echipa DHS
Tibiscus Team a C.S.Tibiscus a
dovedit c  suntem printre cei
mai buni sportivi amatori din
ar .
Pentru a deveni membru al

Clubului, trebuie s  vii la sediul
u, în cl direa universit ii de

pe strada Lasc r Catargiu, la
parter, unde miercurea de la ora
18 vei g si pe cineva care s  te
îndrume. Sau ne po i vizita pe
net la adresa www.cs.tibiscus.ro
ori ne po i scrie pe adresa
cs.tibiscus@yahoo.com. Numai

a vei putea:
 participi într-un mod alter-

nativ la orele obligatorii de
Educa iei fizic ;

 beneficiezi de facilit i la
plata taxei de colarizare;

 te al turi unui colectiv tân r,
atras de sporturile extreme i nu
numai, dornic de excursii, ie iri,
distrac ie;

 ai cu cine împ i timpul
liber i pasiunea pentru sport.

Te a tept m! A a vei putea
onora deviza olimpic : IMPOR-
TANT ESTE S  PARTICIPI!

SPORTIVI CU PALMARES
DIN ROMÂNIA PÂN  ÎN AMERICA

Pre edintele Clubului Sportiv
Tibiscus,

Conf.univ.dr. Tiberiu Marius
Karnyanszky
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