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PRIM VAR  PE

Sportivii de la C.S.Tibiscus au
continuat parcursul de succes în
toat  prim vara anului 2012, parti-
cipând la competi ii din ar  sau
str in tate.
Sâmb t  28 aprilie 2012, Insula
Thasos din Grecia a fost gazda pri-
mei edi ii a UCTM – ULTRA
CHALLENGE THASSOS MTB,
concurs desf urat în paralel cu
competi ia de dou  zile THASSOS
CUP. Traseul a cuprins 120,8 km
distan  cu o diferen  pozitiv  de
peste 3500 m, respectiv 17% teren
plat cu trei check-point-uri, în jurul
Insulei Thassos. La acest concurs,
locul I la categoria de vârst  40-49
ani a fost câ tigat de sportivul
Maus Iona cu din Gala i, legitimat
la DHS Tibiscus Team. Iar dumi-
nic  s-a desf urat a opta edi ie a

 THASSOS CUP pe un tra-
seu de 56 km distan  cu o diferen-

 pozitiv  de peste 1800 m, res-
pectiv 12km de teren plat cu patru
check-point-uri, pe muntele
Ypsarion. Ca de fiecare dat  în ulti-
ma vreme, o mul ime de cicli ti
români au luat parte la competi ie,
printre care s-a num rat i Maus
Iona cu. Antrenat dup  cursa din
ziua anterioar , Maus a urcat pe

locul II pe podiumul MTB
Thassos Cup 2012.
Duminic  29 aprilie, la Cluj-
Napoca a avut loc prima edi ie a
MARATONULUI F GETULUI,
concurs de MTB cu probe de 30 i
70 km organizat de clubul Clujul
Pedaleaz , desf urat în P durea
F get, cu startul i finishul din par-
carea Centrului comercial Polus
Center. Pe o vreme excelent
(poate prea cald pentru sfâr it de
aprilie), pe un traseu extraordinar
de frumos i de bine amenajat, cu
o ultim  urcare care a fost boteza-
t  “dealul Golgotei” de participan i,
aproape to i cei 300 de sportivi
care au luat startul au ajuns cu
bine la finish. Printre ei i sportivii
de la DHS Tibiscus Team:
Ramona Covaciu – loc II,
Lauren iu Bogd nescu – loc II,
Cristian Jidovu i Zsolt Kovacs
– loc III.
Tot duminic , la Târgovi te,
ProCycling Geiger Team ne-a invi-
tat s  lu m parte la TROFEUL
CHINDIEI, concurs care face parte
din cupa Triada MTB 2012.
Concursul foarte frumos organizat,
pe o vreme excelent  i un traseu
pe m sur , cu probe de 38 i 57

km lungime, a adunat la start peste
300 de împ timi i ai bicicletei,
Printre ace tia i sportivii echipei
DHS Tibiscus care au reu it s
termine excelent concursul: Silviu
Manea - loc I, C t lin Semeniuc
- loc II, Alin Du escu i Vanessa
Plumbot  - loc III.
Duminic  6 mai, la Valea lui Liman
a avut loc a aptea edi ie a LIMAN
BIKE RACE, concurs de MTB cu
probe de 25 i 50 km, organizat de
Asocia ia Liman Bike Race.
Concursul s-a desf urat în jurul
sta iunii Valea lui Liman, pe o
vreme excelent , pe un traseu
extraordinar de frumos i de bine
amenajat, care a p rut greu unora
i mediu altora; to i cei aproape

400 de sportivi care au luat startul
au ajuns cu bine la finish. Printre ei
i sportivii de la DHS Tibiscus

Team: Lauren iu Bogd nescu,
Ramona Covaciu, Vanessa
Plumbot  – loc I, Raluca Zvânc
– loc II, Cristian Jidovu, Tiziano
Balia, Anita Kovacs - loc III.
Tot duminic , Ia iul a fost gazda
celei de-a doua edi ii a competi iei
MY MTB RACE, care a oferit con-
curen ilor un traseu scurt de 20 km
i unul lung de 60 km. Concursul,

foarte frumos organizat, pe o
vreme excelent  i un traseu pe
m sur , a adunat la start aproape
200 de împ timi i ai bicicletei.
Printre ace tia i sportivii echipei
DHS Tibiscus care au reu it s
termine excelent concursul: Silviu
Manea, Marius Iona cu, Bogdan
Clive  - loc I, C t lin Semeniuc -
loc II.
Sâmb t  19 mai 2012, Asocia iile
TeamXpert i Tabere Cu Suflet ne-
au invitat la Comana Bike Fest,
un concurs de mountainbike ajuns
la a IV-a edi ie, care are loc prim -
vara i toamna în Parcul Natural
Comana, de lâng  Bucure ti. Cu
dou  trasee de 20 i 35 km, cu un
peisaj minunat prin p dure, dar
desf urat pe o ploaie toren ial  cu
cod galben de furtun , cu aproape
350 de participan i, concursul a
fost cu folos pentru Vanessa
Plumbot care s-a clasat pe locul
II.
În perioada 19-20 mai 2012, Buda-
Cash Békéscsaba Atletikai Club
din Ungaria i Direc ia de
Dezvoltare i Asisten  Comuni-
tar  a Prim riei Municipiului Arad
au organizat a XV-a edi ie a
Supermaratonului Bekescsaba -

Arad – Bekescsaba, concurs de
ciclism, alergare i role. Programul
zilei de sâmb t  a cuprins traseul
Békéscsaba – Arad (103,8 km), în
timp ce duminica s-a f cut drumul
invers: Arad – Békéscsaba (93,1
km, fiind vorba de alt traseu decât
sâmb t ). Cel mai bine clasat
sportiv de la Tibiscus a fost Alex
Grosu (student la FCIA), care
sâmb t  a reu it s  ob in  prima
clasare în concurs.
Duminic  20 mai 2012, lâng  Pecs
(Ungaria) s-au desf urat etapele
a 2-a i a 3-a din Lakics KFT
Kupa edi ia 2012, un „face-lifting”
al cunoscutului campionat de
ciclism pe osea pentru amatori
din Ungaria care pân  acum s-a
numit Tour de Pecs. A doua etap
a constat într-un contratimp pe un
traseu de 20 km cu startul i sosi-
rea în Feked. A treia etap  a con-
stat într-o curs  de 54 km între
Pécsvárad i Hosszúhetény. Cel
mai bun rezultat românesc apar i-
ne lui Alex Alm jan de la
C.S.Tibiscus (student la Design),
clasat pe locul III.
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Duminic  20 mai 2012 a avut loc a
doua edi ie a concursului de
ciclism montan Defileul Jiului, cu
startul în localitatea Bumbe ti-Jiu.
Traseul a fost greu dar foarte fru-
mos, vremea numai bun  de
sport, din p cate doar pu in peste
100 de participan i au ales s - i
petreac  duminica în stil sportiv.
Echipa DHS Tibiscus Team a
reu it un rezultat de excep ie, ob i-
nând 11 locuri pe podium, dar i un
record negativ - cea mai grav
accidentare la un concurs, a cole-
gului Tiziano Balia. Rezultatele
cele mai bune apar in lui: Ramona
Covaciu, Marius Iona cu, Rare
Manea, C t lin Semeniuc – loc I,
Daniel Balaure, Lauren iu
Bogd nescu, Cristian Jidovu,
Timea Zaban, Martin Speth – loc
II, Anita Kovacs, Ladislau Speth
– loc III. 
La sfâr itul s pt mânii 26-27 mai,
cicli tii de la Clubul Sportiv
Tibiscus au participat cu succes la
competi ia weekend-ului – Cupa
EmmedueSport – concurs de
ciclism de osea (sâmb t  26 mai,
cu trasee de 50 i 100 km) i MTB
(duminic  27 mai, cu trasee de 35
i 65 km) desf urat în împrejuri-

mile Ploie tiului. Pe o vreme cam
potrivnic  sporturilor pe dou  ro i,
dup  multe zile cu ploaie care au
îngreunat foarte mult mersul prin
p dure, cu trasee care uneori ar -
tau precum Vene ia, cu eforturi
foarte mari din partea organizatori-
lor pentru a oferi participan ilor cele
mai bune condi ii competi ionale,
s-au g sit câteva sute de „teme-
rari” care s  parcurg , pe biciclet ,
Drumul Vinului, i s - i umple - la
final – cupele victoriei. Echipa timi-
orenilor de la Tibiscus a reu it s

ob in  8 locuri pe podium: Marius
Iona cu – loc I osea, Ramona
Covaciu, Rare  Manea –  loc  I
mtb, Marius Iona cu, Vanessa
Plumbot , C t lin Semeniuc –
loc II mtb, Lauren iu
Bogd nescu, Daniel Crista – loc
III mtb.
Sâmb t  2 iunie, Aradul a fost
gazda SEMIMARATONULUI
ARADULUI (21 km) i a curselor

populare (de 6 i 1 km) de alerga-
re, cu scopul principal de a încura-
ja mi carea pentru s n tate, a
promova un stil de via  s n tos
bazat pe mi care, dar i pentru a
oferi sportivilor posibilitatea de a- i
testa preg tirea fizic , evenimen-
tul a adunat la start câteva sute de
împ timi i sau simpli amatory de
alergare, printre care i pe Diana
Fi tea de la C.S.Tibiscus care s-a
clasat pe locul I la semimaratonul
feminin.
Tot sâmb t , la Timi oara, a avut
loc edi ia a V-a a concursului
ROCICLET@ JUNIOR, printr-un
parteneriat încheiat între Liceul
Teoretic SOCRATES, Clubul
Sportiv Tibiscus, Clubul ROTARY
Timi oara, Inspectoratul colar al
Jude ului Timi , Grupul colar de
Industrie Alimentar . Concursul
interdisciplinar a fost destinat ele-
vilor de gimnaziu care st pânesc
bicicleta, atât sub aspect sportiv,
cât i ca surs  de inspira ie litera-
r . Pe podiumul general al eveni-
mentului au urcat echipele: locul I
– Liceul Teoretic “N. Lenau”: Crilov
Sara / Damian Maria / Cenu e

tefan; locul II – Liceul Teoretic „N.
Lenau”: Cristescu Andrei / Neferu
Denis / Mancu Andrei; locul III –

coala General  30: Stamatovici
Diana / Mihai Raul / Cojanu
Sebastian.
Sâmb t  2 iunie s-a desf urat
MARATONUL MEDIEVAL MEDIA
(edi ia a VIII-a), pe un traseu mixt,
plin de noroi dar totu i mai bun
decât cel din 2011, cu urcu uri i
coborâ uri pe unele por iuni destul
de dificile dar fiind compensat cu
un peisaj extraodinar i o mul ime
de repere istorice cum sunt biseri-
cile fortificate, în curtea c rora s-a
intrat. La acest concurs, sportivii
de la Tibiscus au urcat pe podium
astfel: Rare  Manea i Marius
Iona cu –  loc  I,  Vanessa
Plumbot – loc II.
Luni 4 iunie, profitând de ziua libe-
r , lâng  Lugoj, echipa Clubului de
Turism Concordia împreun  cu
Asocia ia „Liman Bike Race” ne-
au invitat la CUPA MAX AUSNIT,
concurs de ciclism pe osea inclus

pe lista activit ilor de profil în
Banat. O organizare excelent , un
traseu numai bun de pedalat. i
aici sportivii de la Tibiscus i-au
tras “partea leului”, ob inând 7
locuri pe podium: Daniel Crista –
locul I, Cristina Hamza,
Lauren iu Bogd nescu, Alex
Alm jan, Bitz  N d tean – locul
II, Marius Ragobete, Alex Grosu
– locul III.
Cu sprijinul revistei mBIKE, care a
acordat, prin targere la sor i, taxa
de înscriere la concurs, colegul
notru Maus Iona cu a luat parte,
în perioada 06-09.06.2012, în
Germania, la edi ia 2012 a
TRANS GERMANY, concurs de
MTB desf urat de-a lungul a
patru zile, pe traseul Sonthofen -
Pfronten - Lermoos - Seefeld -
Garmisch-Partenkirchen (288 km,
8700 m urcare), la care în acest an
iau parte peste 800 de cicli ti din
peste 30 de ri. Maus s-a clasat
pe un binemeritat loc 76 în clasa-
mentul final la categoria MEN /
locul 94 în clasamentul general
absolut.
În perioada 8-10 iunie, concursul
Bike Maraton 3 Mun i a presupus
parcurgerea unor trasee marcate
în zona alpin  a Mun ilor Leaota,
Piatra Craiului i Bucegi, trasee
caracterizate prin lungimi, diferen-
e de nivel, aspecte tehnice i par-
ticulare ale fiec rei zone în parte.
Echipa DHS Tibiscus a ocupat
locul II prin Rare  Manea i
C t lin Semeniuc, în timp ce

Alex Fodor, cu mâna rupt  din
prima zi de concurs, a reu it s  ter-
mine pe locul 5.
La Cupa Concordia 2012, desf -
urat  duminic  10 iunie, pe un

traseul specific de XC, scurt i
destul de tehnic, în zona satului
Tapia de lâng  Lugoj, Tibiscus a
deplasat peste 20 de sportivi, ob i-
nând cea mai bun  clasare pe
podiumuri astfel: Dani Balaure –
loc I, Lauren iu Bogd nescu,
Ramona Covaciu, Zsolt Kovacs
– loc II, Timea Zaban – loc III.
Între 15-17 iunie 2011, Oradea a
fost gazda celei de-a treia edi ii a
primului Ironman românesc, în
aceea i variant  de XTR TRIAT-
HLON. Concursul este deschis
atât sportivilor mai buni cât i ama-
torilor, 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).
Ca i anul trecut, echipa Tibiscus
a ocupat locul I / IRON, fiind com-
pus  din Judit Foldenyi, Alex
Alm jan i C tlin Micl u .
ProCycling Geiger Team ne-a invi-
tat pe 17 iunie 2012 în Bra ov pen-
tru a lua parte la Bra ov XCM,
concurs din cupa Triada MTB
2012. Ca la fiecare marathon,
sportivii de la DHS Tibiscus Team
s-au aflat pe podium: Maus
Iona cu i Rare  Manea – loc I,
Silviu Manea – loc II.
Asocia ia Altitudine, împreun  cu
cele mai puternice cluburi cicliste

din Banat (Concordia Lugoj,
Tibiscus Timi oara, Bike Attack
Re i a, Clubul Montan Caran-
sebe ), au reeditat concursul
Maratonul rii Gugulanilor –

arcu, duminic  24 iunie, la
Poiana M rului. Pe trei nivele de
dificultate (Maraton 80 km, Race
50 km, Discovery 30 km), sportivii
s-au intrecut pentru cele mai bune
locuri pe podium ocupate de cicli-
tii de la DHS Tibiscus Team ast-

fel: Lauren iu Bogd nescu,
Zsolt Kovacs, Timea Zaban,
Bitz  N d tean, Raluca
Zvânc – loc I, Gergo Kovacs,
Martin Speth, Dani Balaure,
Vanessa Plumbot –  loc  II,
Darius Radu – loc III.
Concursul Târgu Mure  Trophy a
fost organizat de Clubul Sportiv
JUMBO JET pe data de 24 iunie
2012 i s-a desf urat pe dou
distan e: 60km semi i 100km
marathon. Sportivii Maus Iona cu
i Rare  Manea de la Tibiscus

s-au clasat fiecare pe locul I.

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