
COMANA BIKE FEST este un concurs de
mountainbike care are loc prim vara i toamna
în Parcul Natural Comana de lâng  Bucure ti.
Edi ia a V-a a avut loc în 20 i 21 octombrie 2012:
sâmb t  a fost programat  cursa clasic  de
mountainbike, iar a doua zi – competi ia Cor-
porate de Mountainbike & Adventure Race,
Cupa TeamXpert. Colegii no tri au participat
sâmb t  la concursul de MTB, ambii partici-
pan i aducând pentru DHS Tibiscus Team lo-
curi pe podium: Maus Iona cu – locul I,
Vanessa Plumbot  – locul II.
Cupa POIANA la ciclocross a fost organizat
de  DJTS  Bra ov,  C.S.  CIBO  i  Federa ia  Ro-
mân  de Ciclism, la Poiana Bra ov, în
25.10.2012, cu categoriile: Juniori, Seniori, Mas-
ter. La competi ie a luat parte i colegul nostru
Titel Ru inaru, care a ocupat locul II.
Cupa CIBO la ciclocross a fost organizat  de
C.S. CIBO, DJTS Bra ov i Federa ia Român
de Ciclism, la Poiana Bra ov, în 26.10.2012, cu
categoriile: Juniori, Seniori, Master. La compe-
ti ie a luat parte i colegul nostru Titel Ru i-
naru, care a ocupat locul II.
Campionatul Na ional de ciclocross a fost
organizat de C.S. CIBO, DJTS Bra ov i Fede-
ra ia Român  de Ciclism, la Poiana Bra ov, în
27-28.10.2012, cu categoriile: Juniori, U23, Elite,
Amatori. La competi ie a luat parte i colegul
nostru Titel Ru inaru, care a ocupat locul 4.
Colegii no tri au participat duminic  28 oc-
tombrie 2012, la Pietroasa, la prima edi ie a
concursului de MTB PIETROASA COUNTRY
RIDE care se dore te un concurs de MTB situat
geografic pe cel de-al doilea bra  al Beg i,
numit Bega Poieni, în perimetrul satelor Pie-

troasa, Poieni i Crivina. Traseul se suprapune
cu o zon  etnografic  unic , este ultima im-
agine a satului românesc, o adev rat  comuni-
tate “amish” din Banat, în care tradi ionalul
este înlocuit doar sporadic cu noul. Scopul
acestui concurs nu este aducerea regiunii la
a a-zisa “civiliza ie” care românilor le lipse te
chiar i la ora , ci descoperirea ei din perspec-
tiv  turistic . Cele mai bune rezultate ale
membrilor echipei DHS Tibiscus au fost: Lau-
ren iu Bogd nescu – locul I, Marian Manole –
locul I, Raluca Zvânc  – locul I.
În Parcul Colina de la marginea Clujului s-a
desf urat sâmb t  3 noiembrie etapa a 6-a ( i
ultima din acest an) a campionatului de MTB
pentru amatori CLUJUL PEDALEAZ . Un
clasic concurs de cross-country s-a transformat
într-o atmosfer  de basm, dat  fiind ora de în-
cepere  –  18:00  i  organizarea  –  lumân ri  la
start, faruri i stopuri cât mai puternice pe bi-
ciclete, lumini colorate la arcada de finish, se-
mafoare  pentru  num rul  de  ture  i  tot  a a.
Aproape 150 de cicli ti de toate vârstele – de la
copii cu suzet  pân  la „în elep i” cu mii de ki-
lometri în pedale – au concurat pentru un re-
zultat cât mai bun atât în clasamentul etapei
cât i, cumulat, în clasamentul edi iei 2012 a
campionatului. Printre sportivii care au înfrun-
tat întunericul i atmosfera rece a serii s-au
aflat i cinci sportivi ai DHS Tibiscus Team,
care au reu it s  ocupe integral podiumul ca-
tegoriei „Feminin Expert Open” (care reune te
sportivi din întreaga ar  cu clas ri între primii
10 la concursuri de MTB): Ramona Covaciu –
locul I, Timea Zaban – locul II, Anita Ko-
vacs – locul III. Cu aceste rezultate, sporti-

vele din Arad au ob inut puncte care le-au per-
mis clasarea pe podium i în clasamentul na-
ional al edi iei 2012 a concursului: Ramona

Covaciu – locul I i tilul de „campioan  2012”,
Timea Zaban – locul II, Anita Kovacs – locul
III.
Cicli tilor din ar  li s-a preg tit duminic  4 no-
iembrie o competi ie de MTB care i-a purtat pe
trasee incredibile prin Parcul Trivale din Pite ti,
într-un concurs ie it din tiparele clasice ale
cross-country-ului: sportivii au avut de parcurs
nu o distan  fix  în cel mai scurt timp, ci au
avut de „alergat” cât mai multe ture (de lun-
gime fix ) într-un interval de 90 sau de 140 de
minute, la ARGE  AUTUMN RACE. i la acest
concurs au participat aproape 150 de cicli ti din
întreaga ar , unii invita i de c tre organizatori
pentru c  s-au clasat foarte bine la edi iile an-
terioare, al ii înscri i pentru c  doresc s  fac
sport i s  demonstreze c  pot practica ciclis-
mul la un nivel competi ional. Sportivii de la
Tibiscus au reu it s  ob in  dou  locuri pe po-
dium, prin: Marius Iona cu – locul I, Daniel
Balaure – locul II.
Clubul  “Alien  Cycling  Zalau”  a  organizat  în
11.11.2012 o competi ie de contratimp, care a
combinat distrac ia pe biciclet  cu spiritul de
competi ie, cu mi carea în natur , insuflând
curaj acelor bicicli ti care pân  acum au avut
re ineri pentru a face pasul urm tor spre marile
competi ii, oferind oportunitatea tuturor par-
ticipan ilor de a- i m sura capacit ile i pro-
priile performan e, într-un cadru organizat.
Sportivii de la Tibiscus au reu it o clasare
foarte bun  pe podium: Emil Chepe an – loc I,
Vladmimir B lan – loc III.
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Colegii no tri au luat parte duminic  16 sep-
tembrie la etapa a zecea, un concurs desf urat
pe un traseu de 6,5 km în jurul Pecsi-to (lacul
Pecs), având de parcurs 9 ture (58,5 km).
Dup -amiaza, colegii no tri au luat parte la ul-
tima etap  a campionatului, pe traseul Orf  –
Remeterét – Lapis – Mandulás – Állatkert –
TV-torony  (18  km).  Cea  mai  bun  clasare  a
apar inut  lui  Alex  Alm jan  care  a  reu it  s
ocupe locul III. Cu cele patru locuri pe podium
din unsprezece etape, Alex Alm jan a ocupat
locul 4 în clasamentul general al edi iei 2012 a
LAKICS Kft. KUPA.
Edi ia 2012 a MAROS BIKE MARATHON a
avut loc pe data de 30 septembrie 2012 la Gil u,
jud. Cluj. Evenimentul se adreseaz  deopotriv
sportivilor de performan  cât i sportivilor
amatori pasiona i de MTB – în total cicrca 400
de cicli ti au terminat cursa. Evenimentul a in-
clus dou  lungimi de traseu, concuren ii pu-
tând opta în func ie de preg tirea fizic  i
experien a între traseul de „Marathon” care are
lungimea de 80 km cu 2600 m total ascensiune
i traseul „Race” care are lungimea de 50 km cu

1600 m total ascensiune. Traseele au inclus
por iuni de drumuri i poteci de munte ce fac
leg tura între satele r sfirate din zon , într-un
peisaj carateristic mun ilor Apuseni. DHS Ti-
biscus Team a participat cu o echip  de peste
10 sportivi, cele mai bune rezultate ale acestora
fiind: Marius Iona cu – loc I, Silviu Manea – loc
II, Cristian Jidovu – loc III, Ladislau Speth – loc
III.
Prima edi ie na ional  a competi iei MOUN-
TAIN BIKING ZEME  ne-a a teptat sâmb t
6 octombrie cu: 2 trasee montane specifice

zonei; tax  de înscriere zero lei; premii; pasta
party; concert de final - Trupa ATELIER. A fost
un concurs foarte frumos i bine organizat, la
care echipa DHS Tibiscus a fost reprezentat
de Maus Iona cu care a ocupat locul I.
CAMPIONATUL NA IONAL DE MTB MA-
RATON – XCM a fost organizat de Federa ia
Român  de Ciclism în colaborare cu DSTS
Mure , la Câmpul Cet ii, în 07.10.2012, în sco-
pul decern rii titlurilor de campioni na ionali
la XCM. La competi ie a luat parte i colegul
nostru Marian Manole, care a ocupat locul II
i a ob inut totul de vicecampion na ional la

amatori.
Colegii no tri din zona Moldovei au participat
duminic  7 octombrie 2012, la Ia i, la edi ia a
5-a a TUR DE IA I, un maraton de MTB des-
f urat în P durea Bârnova. Rezultatele mem-
brilor echipei DHS Tibiscus au fost: Maus
Iona cu – locul II, Bogdan Clive  – locul 4.
COZIA MTB a fost organizat în 14 octombrie
în Sta iunea C lim ne ti–C ciulata, cunoscut
pentru apele termale de o inestimabila valoare,
ofer  i frumuse i pitore ti ce îi m resc poten-
ialulturistic. Sportivii s-au întâlnit aici pentru

a descoperi împreun  i alte zone mai pu in ac-
cesibile turistului, o alt  parte a C lim ne tiu-
lui… Pe biciclete, într-o voie bun , îmbr i a i
de bucuria de a se cunoa te sau de a se reîn-
tâlni, to i iubitorii de natur  i mi care au tra-
versat Oltul spre a cunoa te o parte din aripa
lui stâng  într-un concurs cu “START“ i “FI-
NISH”, apropiindu-se de falnicul munte Cozia
i admirându-l în toat  splendoarea lui. Echipa

noastr  a fost reprezentat  de Constantin Du-
mitrana – care a ocupat locul I.

Cupa OLIMPIA la ciclocross a fost organi-
zat  de C.S. OLIMPIA i Federa ia Român  de
Ciclism, la Balote ti, în 14.10.2012, cu catego-
riile: Juniori, Elite, Amatori. La competi ie a
luat parte i colegul nostru Titel Ru inaru, care
a ocupat locul I.
Colegii no tri au participat duminic  14 octom-
brie 2012, la Cluj-Napoca, la etapa a 5-a a cam-
pionatului na ional de amatori CLUJUL
PEDALEAZ , care s-a desf urat pe o vreme
total potrivnic  sportului pe dou  ro i, cu frig,
cea  groas  alternând cu reprize de ploaie mo-
c neasc , cu un vânt constant i rece. Într-un
final, cele mai bune rezultate ale membrilor
echipei DHS Tibiscus au fost: Kitty Jidovu –
locul I, Ramona Covaciu – locul I, Timea Zaban
– locul II.
Cupa FRC la ciclocross i MTB a fost organi-
zat  de Federa ia Român  de Ciclism, la Balo-
te ti, în 21.10.2012, cu categoriile: Juniori, Elite,
Amatori. 
La competi ia de MTB a luat parte i colega noas-
tr  Vanessa Plumbot , care a ocupat locul I.
CUPA LUNCA MURE ULUI a fost organizat
de Racing Bike Pro; Asocia ia Voluntarii Lunca
Mure ului; Parcul Natural Lunca Mure ului;
ATM Arad Cicle Mania; AIESEC, la Arad (p -
durea Ceala), în 21.10.2012. La competi ie a luat
parte i o bun  parte a echipei DHS Tibiscus
care au f cut fa  cu success i au ob innut
mare parte a locurilor pe podium, astfel: Ra-
mona Covaciu – locul I, Raluca Zvânc  – locul
I, Lauren iu Bogd nescu - locul I, Cristian Ji-
dovu – locul I, Ladislau Speth – locul I, Martin
Speth – locul II, Zsolt Kovacs – locul II, Timea
Zaban – locul II.
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Sportivii de la C.S.Tibiscus
au continuat parcursul 

de succes în toat  toamna
anului 2012, participând 

la competi ii din ar  
sau str in tate.

Sâmb t  16 septembrie 2012 lâng  Pecs s-au
desf urat ultimele dou  etape 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.

Tiberiu Marius KARNYANSZKY

Detalii pe:

www.cs.tibiscus.ro


