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IARN  PE SCHIURI LA TIBISCUS
Dac  pân  acum sportivii de la
C.S.Tibiscus ne-au obi nuit cu
prezen ele i rezultatele frumoa-
se de la competi iile de ciclism
din ar  i str in tate, iat  c ,
iarn  fiind, ei au schimbat – cu
success – bicicleta cu schiurile,
participând la mai multe compe-
ti ii de schi de tur .
Vineri 6 ianuarie a fost primul
concurs al echipei române ti, în
Austria, la Lienz. LASERZ LAUF
a fost o competi ie în cadrul
cupei austriece DYNAFIT de
schi-alpinism i s-a desf urat
pe viscol, cu o vreme foarte rece
i cu mult  cea , constituind

„înc lzirea” pentru competi iile
viitoare.
Duminic  8 ianuarie 2012, pe
malul Lacului Koenigssee, a
avut loc concursul JENNER-
STIER, o prezen  constant  în
calendarul na ional i interna io-
nal de Ski-Alpinism care în 2012
a f cut parte pentru a cincea
oar  din calendarul „Austria
Skitourcup” - ASTC. Pista de pe
Mun ii Jenner este una dintre
cele mai dificile din Germania i
mai ales cursa pe distan a lung
este o adev rat  provocare pen-
tru schiori. Situat  chiar în inima
Landului Berchtesgadener i
întins  pe frumo ii mun i ai
Parcului Na ional Berchtesgaden,
cursa i-a câ tigat de-a lungul

anilor reputa ia de a fi una clasi-
c . Cele mai bune rezultate ale
românilor au fost ob inute de
Vlad Dobre - loc II Cade i i
Ovidiu Butuza - loc 6 Cade i.
Dup  o s pt mân , în 15 ianua-
rie, la Oberstaufen în Germania,
echipa C.S.Tibiscus a participat
la un nou concurs de schi de
tur . HOCHGRAT SKIRALLYE
este unul dintre cele mai dificile
concursuri de schi de tur  în
care peste 700 de sportivi, din
întreaga lume, iau startul în fie-
care an. Sportivii din Z rne ti,
legitima i la C.S.Tibiscus
Timi oara, au terminat cu bine
cursa iar cele mai bune rezultate
apar in lui Vlad Dobre - locul I
la categoria Cade i, George
Guiman - locul II la categoria
Hobby Seniori, Ovidiu Butuza -
locul 5 la categoria Cade i.
O parte a sportivilor din echipa
de Schi-alpinism a C.S.Tibiscus
a participat sâmb t  21 ianuarie
2012, la primul concurs desf u-
rat în ar , CL BUCET NIGHT
PREDEAL, pe pârtiile Variant
i Coco , clasându-se cu suc-

ces pe podium: Alexandra
Dobre – locul I fete, Ovidiu
Bututa – locul  I la cade i. În
paralel, cealalt  jum tate a echi-
pei noastre a participat duminic
22 ianuarie 2012, în Austria, la
Bischofshofen, la concursul

HERVIS HOCHKOENIGS-
TROPHY, terminând concursul
pe podium: Vlad Dobre - locul I
Cade i, Rare  Manea - locul  I
Hobby.
Duminic  5 februarie a avut loc
la Z rne ti, sub M gura, a treia
edi ie a CUPEI MEMORIALE
“DOREL JERCAN I COSMIN
CONUT”, dedicat  sportivilor
care au plecat dintre noi, la 18
ianuarie 2004, la un concurs pe
Valea Morarului (Mun ii Bucegi),
fiind surprin i de o avalan .
Z pada a fost foarte bun , spor-
tivii au avut parte de un minitra-
seu frumos i tehnic, ceea ce a
atras peste 40 de entuzia ti ai
schiului de tur  care astfel au
dat startul sezonului intern de
schi alpinism. Echipa C.S.
Tibiscus a fost compus  din
sportivi din Z rne ti i Cluj
Napoca, care au încheiat foarte
frumos concursul: Alexandra
Dobre – loc  I feminin, Tibi
Borto – loc I masculin i loc I
la categoria 18-23 ani, Vlad
Dobre – loc II masculin i loc II
la categoria 18-23 ani, George
Giuiman – loc III categoria 18-
23 ani.
În weekend-ul 11-12 februarie
2012, în organizarea Salvamont
Salvaspeo Vl deasa Cluj, a avut
loc, în localitatea R chi ele din
Valea Stanciului. de lâng  Cluj,

prima edi ie a CUPEI VL DEASA
LA SCHI ALPINISM. Experien a
acumulat  în organizarea a opt
edi ii din Cupa R chi ele din
cadrul Campionatului Na ional
de Escalad  pe Ghea  a fost
direc ionat  cu mult success
spre schi alpinism. Pe un traseu
frumos, cu mult  z pad  i o
temperatur  excelent , to i com-
ponen ii echipei de schi de tur
a C.S.Tibiscus au urcat pe
podium, atât la etapa individual
(cu urcare pe schiuri i pe
picioare pe un traseu de circa 20
km) cât i la etapa pe echipe (cu
urcare pe schiuri i pe picioare
pe un traseu de circa 12,5 km).
La individual, rezultatele au fost:
Alexandra Dobre – loc  I fete,
George Guiman – loc  I b ie i
sub 23 ani, Tibi Borto – loc II
b ie i sub 23 ani, Rare  Manea
– loc II b ie i 23-35 ani, Vlad
Dobre – loc III b ie i sub 23 ani.
La echipe: Alexandra Dobre –
loc  I, Rare  Manea – loc  I,
George Guiman i Tibi Borto
– loc II, Vlad Dobre – loc III.
Colinele înghe ate ale Ia ului au
fost br zdate duminic  12
februarie de câte dou  ro i – s-
au g sit 50 de cutez tori care
s - i demonstreze m iestria,
echilibrul ori viteza sau pur i
simplu curajul, la prima edi ie a
concursului de cross-country

„RO I PE GHEA ”. La Vene ia
(de lâng  Ia i) n-au fost prezen-
te gondole romantice ci ro i
vesele i bicicli ti îmbujora i de
cele -24 de grade la orele dimi-
ne ii de concurs, care au cutreie-
rat potecile din p durea Ciric.
Printre ace tia i doi sportivi de
la echipa DHS Tibiscus Team –
Maus Iona cu - loc I categoria
Cutez tori, Bogdan Clive – loc
I categoria Juniori.
În fine, weekend-ul 17-19
februarie, colegii no tri din echi-
pa de Schi-alpinism au participat
la a doua edi ie a concursului de
schi de tur  BUCEGI WINTER
RACE, cu plecare de la Cabana
Padina, în Mun ii Bucegi. Înscri i
în concurs cu patru echipe, ei au
terminat concursul cu rezultate
foarte bune: locul II la echipe-
mixt i locurile II i III la echipe-
b ie i, prin Alexandra Dobre,
Rare  Manea, Tibi Borto ,
Vlad Dobre i George Guiman.

Pentru alte detalii v  rug m s
vizita i pagina web a Clubului
Sportiv Tibiscus, cu adresa
www.cs.tibiscus.ro.
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