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PRIM VAR  PE SCHIURI, PE BICICLETE 
I... PE PODIUM, LA TIBISCUS

Sportivii de la C.S.Tibiscus au
continuat parcursul de succes în
prim vara lui 2012, trecând încet-
încet de la concursurile de schi la
cele de alergare sau de ciclism.
Astfel, duminic  26.02, Barcelona
a fost gazda celei de-a 22-a edi ii
a MITJA 1/2 MARATO DI BAR-
CELONA. La concurs au fost
peste 10.000 de participan i, între
care 14 români; printre ace tia i
colegii no tri care conform clasa-
mentului au terminat cursa cu
bine: Bogdan Umanschi – locul
2838 (1h38m20s), Daniel
M rg uan – locul 2978
(1h38m52s).
Sportivii din echipa de Schi-alpi-
nism au participat, sâmb t
25.02.2012, la prima edi ie a con-
cursului de schi de tur , la Uricani
în masivul Retezat – OPEN
RACE RETEZAT. Rezultatul a
fost unul foarte bun: pe podium s-
au clasat Tibi Borto  – locul I,
R zvan Tache – locul I, George
Guiman – locul III.
Tot echipa de schi-alpinism a par-
ticipat, în weekend-ul 03-04.03, în
sta iunea Muntele B i orii, la a
VI-a edi ie a CUPEI MUNTELE
MARE. Acesta este un concurs
de ski de tur , atât pentru avan-
sa i cât i pentru amatori, care
promoveaz  schiul de tur  printre
iubitorii sporturilor de munte.
Colegii no tri au încheiat cursa în
agonie i extaz – R zvan Tache a
avut ghinionul de a- i rupe tibia,

dar ceilal i membri ai echipei au
reu it s  ocupe cu to ii locuri pe
podium: Alexandra Dobre – locul
I, Rare  Manea – locul I, George
Guiman – locul II, Vlad Dobre –
locul III. În paralel, alt sportiv din
echipa de Schi-alpinism a partici-
pat, în sta iunea uior din
Maramure , la a II-a edi ie a
CUPEI GUTIN. Cu acela i rezul-
tat foarte bun: Tibi Borto  – locul I.
Sâmb t  seara, 10.03, Poiana
Bra ov a fost gazda celei de-a
asea edi ii a POST VARU

NIGHT, concurs de schi de tur
desf urat noaptea pe Domeniul
schiabil din Poian . Traseul pe
care sportivii, „înarma i” cu f clii
au luat startul la ora 19, a avut
startul la Clubul Rossignol i a
continuat pe Drumul Ro u pân
în Poiana Ruia, ocolind noul lac,
pân  pe vârful muntelui. La acest
concurs au luat parte i membrii
echipei de schi-alpinism a
C.S.Tibiscus, cele mai bune
rezultate apar inând lui Alexandra
Dobre – locul I feminin, Rare
Manea – locul I masculin.
Duminic  11.03, la Pite ti, s-a
desf urat concursul de cross-
country ARGE  WINTER RACE,
amânat de la sfâr itul lunii februa-
rie din cauza condi iilor de iarn
extrem  i a z pezii foarte mari
din Parcul Trivale, z pad  care
nici acum nu s-a dus cu totul i a
asigurat deliciul celor peste 60 de
„îndr zne i” prezen i. Echipa DHS

Tibiscus Team a fost prezent
cu trei cicli ti care au reu it s
ocupe dou  locuri pe podium:
Maus Iona cu – locul I,
Constantin Dumitrana – locul II.
Sportivul Rare  Manea din echipa
de schi de tur  a participat, în
perioada 15-18 martie, în Fran a,
la Arêches-Beaufort, la edi ia a
27-a a celui mai tare concurs de
schi-alpinism din lume – PIERRA
MENTA, unde formeaz  singura
echip  româneasc  participant ,
în compania fratelui s u Silviu
Manea. Echipa noastr  se g se -
te în compania select  a altor 202
echipe mixte, de fete sau de
b ie i, din Anglia, Austria, Belgia,
Cehia, Elve ia, Fran a, Italia,
Polonia, Slovacia, Spania, Statele
Unite, i a reu it s  termine fru-
mos concursul pe locul 70 din
cele 159 echipe participante.
Sportivii din Sec ia de schi-
Snowboard au participat, sâmb -
t  17 martie, la prima edi ie a con-
cursului de schi de tur  de pe
Muntele Semenic SEMENIC
VERTICAL RACE. Rezultatele
tuturor colegilor au fost foarte
bune: Tibi Borto  – loc I, Elena
Fodor – loc II, George Guiman –
loc III.
Duminic  25.03, la Cluj-Napoca,
s-a desf urat prima etap  a
campionatului de cross-country
CLUJUL PEDALEAZ . Au fost
condi ii excelente de concurs,
poate pu in prea cald i un vânt

cam sus inut, traseul a fost greu
de parcurs i nu a dat nici o clip
de odihn  celor peste 300 de
sportivi participan i. Echipa DHS
Tibiscus Team a fost prezent
cu 13 cicli ti care au reu it s
ocupe trei locuri pe podium:
Marinela Hamza – locul I,
Ramona Covaciu – locul II, Timea
Zaban – locul III.
În 25.03, Novi Sad a fost gazda
celei de-a XIX-a edi ii a NOVI
SAD HALF MARATON, la care
au participat i colegii no tri de la
Sec ia de Triatlon. Cel mai bun
rezultat apar ine lui Lauren iu
Bogd nescu – locul 8 în clasa-
mentul general, cel mai bine cla-
sat sportiv român la acest con-
curs, dintre sutele de participan i.
Clubul Sportiv Maros ne-a invitat
în 07.04 la a treia edi ie a compe-
ti iei interna ionale de Mountain
Bike, disciplina olimpic  de
Cross-Country, MAROS BIKE
XCO CUP, în p durea F get din
Cluj-Napoca. Competi ia este
înscris  în Calendarul interna io-
nal UCI Class 1, aceasta desf -
urându-se sub egida Federa iei

Române de Ciclism i s-a adresat
atât sportivilor profesioni ti (care
au ca obiectiv o mai bun  clasare
la nivel mondial sau chiar califica-
rea la Jocurile Olimpice din
2012), cât i sportivilor amatori.
Rezultatul ob inut de echip  a fost
frumos: Rare  Manea – locul I,
Ramona Covaciu – locul III,

Lauren iu Bogd nescu – locul III.
Sâmb t  21 aprilie, la Oradea s-a
desf urat prima edi ie a PROBI-
KERS BIKE MARATHON ORA-
DEA, concurs de MTB cu probe
de 35 i 80 de km. Au participat
aproape 300 de sportivi din
România i Ungaria. Echipele
C.S.Tibiscus i DHS Tibiscus
Team au fost prezente cu 15
cicli ti care au reu it s  ocupe
patru locuri pe podium: Tiziano
Balia – locul I, Timea Zaban –
locul  I,  Dana  Falu i  –  locul  I,
Florian Dobrin – locul III.
Tot sâmb t   la One ti s-a desf -
urat prima edi ie a TROFEULUI

ONE TI, concurs de MTB. Au
fost condi ii grele de concurs, tra-
seul extrem de noroios, vremea
mul umitoare. Echipa DHS
Tibiscus Team a fost prezent
cu doi cicli ti care au reu it s
ocupe un loc pe podium: Maus
Iona cu – locul II.

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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