
l Primul campionat de ciclism montan
din Oradea intitulat XCORADEA SE-
RIES a programat două etape: prima
Doja XCO în pădurea de la capătul stră-
zii Gheorghe Doja, respectiv a doua
Paleu XCO, în pădurea de lângă locali-
tatea Paleu.Sportivul C.S.Tibiscus Da-
rius Radu s-a clasat pe locul 2 la prima
etapă şi locul 1 la etapa 2.
l Comuna Greci din jud. Tulcea a fost
gazda la 1 iunie a MĂCIN XC 2013, un
concurs de MTB cu trasee de 35 şi 45 km
prin Munţii Măcinului. Maus Ionaşcu
de la C.S.Tibiscus a ocupat locul I în cla-
samentul general şi în clasamentul ca-
tegoriei.
l Tot de 1 iunie 2013, la Băile Herculane,
la a patra ediţie a concursului de trail
running HERCULES MARATON,
echipa sportivilor de la C.S.Tibiscus a
reuşit o clasare foarte bună, Elena Fodor
obţinând locul II la semimaraton.
l A patra ediţie a renumitului concurs
TRIATLON FĂRĂ ASFALT s-a desfăşu-
rat pe 1 iunie la Micul Golf din 2 Mai.
Sportiva Daniela Torok de la C.S.Tibis-
cus a terminat competiţia pe locul I.
l Sâmbătă 15 iunie, Ţara Gugulanilor a
fost gazda unei noi ediţii a MARATO-
NULUI ŢARCU, concurs de ciclism
montan cu trasee de 80 km, 50 km şi 35
km, la care au luat parte peste 300 de

concurenţi din întreaga ţară. Pe un tra-
seu extraordinar de frumos, cu startul şi
finishul în cunoscuta staţiune Poiana
Mărului, pe o vreme special pregătită
pentru o zi de pedalat pe munte, spor-
tivii au gustat din plin o zi petrecută în
mijlocul naturii, departe de canicula
oraşului, iar echipa C.S.Tibiscus a făcut
un traseu de excepţie, reuşind să obţină
şapte locuri pe podium: Radu Darius –
loc I, Elena Fodor – loc I Race, Anita Ko-
vacs – loc I, Martin Speth – loc I, Zsolt
Kovacs – loc II, Cristian Jidovu – loc II,
Petru Chelciov – loc III.
l Duminică 16 iunie, lacul Vidraru a
fost admirat de cei aproape 400 de par-
ticipanţi la VIDRARU BIKE CHAL-
LENGE, concurs de MTB desfăşurat pe
un traseu foarte spectaculos ce urcă din
zona barajului Vidraru către zona de gol
alpin, ceea ce se traduce într-o excelentă
vizibilitate de jur-împrejur. Printre ci-
cliştii participanţi, Marius Ionaşcu de la
C.S.Tibiscus a reuşit să se claseze pe
locul I.
l La ediţia 2013 a IRONMAN-ului ro-
mânesc, desfăşurată între 21 şi 23 iunie
la Oradea, echipa din care face parte
Alex Fodor de la C.S.Tibiscus a obţinut
locul I pe echipe la proba de maraton
(3,8 km înot, 180 km ciclism, 42,8 km
alergare) iar Daniela Torok locul II la in-

dividual semimaraton.
l La MARATONUL APUSENI desfă-
şurat la Băişoara, organizorii au ales un
traseu în masivul Muntele Mare, între
staţiunea Muntele Băişorii şi cursul su-
perior al râului Săgagea-Poşaga, afluent
de stânga al Arieşului. La concurs a luat
parte şi Florian Dobrin de la C.S.Tibis-
cus, clasat pe locul III.
l Duminică 23 iunie Braşovul a fost
gazda primei etape din TRIADA MTB,
o serie de competiții de mountain bike
cross country deschisă atât sportivilor
legitimaţi cât și celor amatori, inclu-
zând un traseu de maraton dar şi unul
mai scurt pentru cei cu pregătire fizică
ceva mai redusă. Sportivul Marius Io-
naşcu de la CS TIbiscus s-a clasat pe
locul I.
l Sâmbătă 29 iunie, la MONEASA MB
MARATON, organizat la poalele mun-
ţilor Codru Moma, la o altitudinea de
290 metri, pe dealuri cu păduri de fo-
ioase şi conifere şi cu un climat  blând,
sportivii C.S.Tibiscus au câştigat patru
locuri de frunte: Cristian Jidovu – locul
I, Radu Darius – locul I, Zsolt Kovacs –
locul I, Anita Kovacs – locul III.
l La KINGS LAND TRIATHLON, or-
ganizat în 23 iunie la Ineu, sportiva Da-
niela Torok a ocupat locul I.
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Rezultate excelente pentru
echipa de ciclism C.S. Tibiscus –
Clinica de Bere la Campionatul
Naţional de Şosea de la 
Cluj‐Napoca.

Componenţii echipei de ciclism şosea ai
Clubului Sportiv Tibiscus –  Clinica de
Bere, susţinuţi de Consiliul Judeţean
Timiş, au participat în perioada 22-23
iunie a.c. la Campionatul Naţional de
Şosea de la Cluj-Napoca. 
Organizată sub egida Federaţiei Române
de Ciclism, în parteneriat cu CS Inter-
team şi CS Voinţa, competiţia a adunat
la start peste 150 de rutieri din România. 
Cele două probe ale concursului – con-
tratimp individual şi fond – s-au desfă-
şurat pe un circuit tehnic, cu urcări
abrupte şi coborâri de mare viteză. Căl-
dura caniculară din prima zi de concurs
şi ploaia din cea de-a doua au contribuit
la sporirea dificultăţii traseului.
Echipa timişoreană a reuşit un rezultat
excelent, acontându-şi două titluri de
Campion Naţional la Amatori, prin Emil
Chepeţan la proba de contratimp indivi-
dual (la categoria de vârstă) şi Alexandru
Almăjan (atât in clasamentul general cât
şi la categoria de vârstă) la proba de
fond. Alte rezultate notabile au fost ob-
ţinute de Emil Chepeţan (vicecampion

naţional la proba de fond), Bogdan Nă-
dăştean (locul  4 la fond şi locul 5 la con-
tratimp) şi Alexandru Grosu (locul 7 la
fond). Cu aceste performanţe, timişore-
nii s-au clasat pe prima poziţie în clasa-
mentul neoficial pe echipe.

Rezultate excelente la
competiţiile de alergare, ciclism
şi triatlon ale primului semestru
din 2013.

l CĂLĂTORIE SPRE CENTRUL
PĂMÂNTULUI şi CĂLĂTORIE ÎNTRE
CER ŞI PĂMÂNT sunt două curse de
cross country (XC) care s-au desfăşurat
la la Slănic Prahova în 24.02 respectiv
Târgu Ocna în 26.05. Bicicliştii au gonit
pe coridoarele celor două saline la lu-
mina propriilor faruri sau a iluminatului
artificial, la o temeratură mult sub cea de
afară. Marius Ionaşcu (C.S.Tibiscus) a
reuşit poziţionarea pe un excelent loc II
(Slănic) respectiv loc I (Tg. Ocna).
l (Fosta) staţiune Valea lui Liman a fost
în 12 mai gazda concursului LIMAN
BIKE RACE, un eveniment reper al Ba-
natului, la care pe traseul de 30 km s-au
„alergat” aproape 400 de ciclişti. Printre

ei, sportivii de la C.S. Tibiscus au câştigat
cinci podiumuri prin Elena Fodor – locul
I, Daniel Balaure – locul I, Cristina
Hamza – locul II, Cristian Jidovu – locul
II, Anita Kovacs – locul III.
l În 25 mai 2013 la concursul de XC inti-
tulat SOMOVA X-TREME 2013, cu
căţărări de 30-35 grade şi coborâri de
5-6 minute care au făcut deliciul
competiţiei, Marius Ionaşcu a reuşit
poziţionarea pe un excelent loc I.
l Între 25-26 mai, la a XVI-a ediţie a SU-
PERMARATONULUI BEKESCSABA -
ARAD – BEKESCSABA, un concurs de
ciclism pe două zile cu un total de
aproape 200 km de parcurs, la care s-au
înscris peste 500 de ciclişti şi au reuşit să
termine aproape 350, echipa C.S.Tibis-
cus s-a aflat între primii sportivi care au
terminat cursa, cea mai bună clasare
aparţinând lui Bogdan Nădăştean –
locul 9, fiind clasat înaintea tuturor
sportivilor străini participanţi la con-
curs. 
l La competiţia de alergare montană
CROSUL BĂILE FELIX organizată în
pădurea staţiunii Băile Felix, sportivul
Florian Dobrin de la C.S.Tibiscus a obţi-
nut un excelent loc 1, o clasare foarte
bună la un concurs foarte rapid, cu ur-
cări abrupte şi coborâri de viteza dar cu
o privelişte extraordinară.
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WEEK-END DUPĂ WEEK-END CU BICICLETA SPRE SUCCES!

Tiberiu Marius KARNYANSZKY


