PARA INOT 2018
Notre u Arian (12 ani) a participat la 100 m spate si 400 m liber și obținândi ob inând
locurile 8 și obținândi 7, dar făcând "personal best" și obținândi la ambele probe el și obținândi-a îmbunată it
timpul. De men ionat este faptul că rezultatele ob inute de înotatorul nostru Arian
Notre u, sunt foarte bune, acesta concurând împotriva unor înotători mai mari cu
patru ani ca el. Pe langă acest lucru, Arian practică înotul numai de 1 an de zile.
https://www.facebook.com/simion.dan.9/videos/1450209751681131/

IWAS Youth World Games Athlone, Ireland 2-6 iulie
La probele de înot Arian a castigat medalia de aur la 200m mixt și obținândi o medalie de
bronz la 50m liber. Deci, România merge acasă cu 3 medalii de aur și obținândi una de
bronz la înot și obținândi 2 medalii de aur, 3 medalii de argint și obținândi 2 de bronz la tenis de
masă.
Felicitari tutoror pentru aceste rezultate minunate!

IWAS Youth World Games Athlone, Ireland 2-6 July
Arian won a bronze medal at 50m Freestyle and then won his third gold medal at
the 200m Individual Medley. So the Romanian team go home with three gold
medals and one bronze in swimming and two gold medals, three silver and two
bronze in table tennis. Congratulations to all the members of our youth team and
their trainers. Wonderful results!

Campionat European de Para-Inot, Dublin 13-19 august 2018
400 sportivi din 37 ări participă la Campionatul European de înot în Dublin.
România este reprezentată de Ilina Octavian si Notre u Arian (14 ani). Mâine
Octavian participă la 50 m liber la ora 11.30 (13.30 timpul România) iar Arian 100
m Liber 12.25 (14.25 timpul România) . Linkul pentru LIveSTREAM este pe
pagina noastră de Facebook. Succes baieti!

European Championships of Para-Swimming Dublin 13-19 August
400 athletes from 37 countries are participating in the European Para-Swimming
Championships in Dublin. Romania is represented by Octavian Ilina and Arian
Notretu (14 yrs old).
Tomorrow Octavian will take part in the 50m freestyle at 11.30am ( 13.30 Romanian time) while Arian will participate in the 100m freestyle at 12.25 ( 14.25
Romanian time) . You can watch it live on the link on our Facebook page. We
wish you success tomorrow Boys!
Campionat European de Para- Inot, Dublin
Notre u Arian, locul 6 în calificări la Europenele de Nata ie pentru Paralimpici din
Irlanda.
Înotătorul Arian Notre u, a ocupat pozi ia a și obținândasea în calificările probei de 100 m
spate, cu timpul de 1:23.14, un personal best din cadrul Campionatelor Europene
de Nata ie pentru Paralimpici din Irlanda si astfel a ratat calificarea în finala.
De mentionat faptul, că sportivul nostru, a fost cel mai mic concurent ca vârstă
din această competi ie (13 ani si 6 luni) si a concurat cu sportivi mai mari cu 5 ani
decât el și obținândi cu o mai mare experien ă în fa a, fapt pentru care rezultatul si timpul
scos de Arian sunt foarte bune.
Felicitari Arian si mult succes în competitiile viitoare!
European Para-Swimming Championships Dublin, Irelanda
Arian Notretu took 6th place in his heat today at the European Championships in
Dublin with a time of 1:23.14 - a personal best. We must emphasize that Arian
was the youngest competitor in his class by at least 5 years. This was an
excellent result for Arian. Congratulations!

2018 Tulcea ETU Triathlon Junior European Cup
Notre u Arian, sportivul nostru a urcat pe podium la Tulcea, cucerind medalia de
aur la stafetă triatlon supersprint.
Bravo Arian!

Tulcea Triathlon Etu European Junior Cup 2018
Arian Notretu won the gold medal at this international relay competition, a
spectacular race on a beautiful course which goes along the shores of Danube
river in Tulcea, the main gate to the Danube Delta. Congratulations Arian!

Waterway Foundation International Competition
of Adapted Swimming Sofia, Bulgaria 25 noiembrie 2018
Astăzi Notre u Arian (13 ani) si Badea Bogdan au participat în o competi ie
pentru tineret în Sofia Bulgaria.
Rezultatele:
Clasa 9/10
🥉Notretu Arian 50m Liber 32,38 Locul 3
🥉Notretu Arian 50m bras 51,3 Locul 3
🥉Notretu Arian 50m fluture 39.9 Locul 3

Clasa 14
Badea Bogdan 50m Liber 41,26 Locul 2
Badea Bogdan 25m fluture 25,6 Locul 3
Badea Bogdan 50m spate 53,8 Locul 4
Antrenor Nistoroiu Dani a declarat: "Per total eu sunt mul umit de timpi, este un
progres foarte mare la Arian pentru că înainte avea la 50 m liber 34.5, la fluture
46 și obținândi ceva și obținândi la bras 58 și obținândi. De Bogdan sunt mul umit pt că a coborât la 41 pe 50m
liber ".
Felicitari!
Waterway Foundation International Competition
of Adapted Swimming Sofia, Bulgaria. 25 November 2018
Today Arian Notretu (13 yrs old) and Bogdan Badea participated in the Youth
competition run by the Waterway Foundation in Sofia, Bulgaria. The results were
as follows:
Clasa 9/10
🥉 Arian Notretu 50m Freestyle 32,38 Locul 3
🥉 Arian Notretu 50m Breaststroke 51,3 Locul 3
🥉 Arian Notretu 50m Butterfly 39.9 Locul 3
Clasa 14
🥉 Bogdan Badea 50m Freestyle 41,26 Locul 2
🥉 Bogdan Badea 25m Butterfly 25,6 Locul 3
Bogdan Badea 50m Backstroke 53,8 Locul 4
Their trainer Dani Nistoroiu Antrenor said: "I am very pleased with their times as
Arian and Bogdan both have made great progress. Arian had before 34,5 in the
freestyle, 46 in the butterfly and around 58 in the breastroke while Bogdan has
decreased his time in the freestyle to 41.
Congratulations

