Openul de Nataţie al Rinului de Nord-Westfalia
Hamm, Germania. 14 aprilie 2013

Trei sportivi – Naomi Ciorap (16), Elisei Ciorap (14) şi Petrişor Prundaru (18) de la Centrul
Lamont Cluj au representat Romania la Openul de Nataţie al Rinului de Nord-Westfalia de la
Hamm, Germania, din 14 aprilie 2013, în vederea calificării pentru Campionatul Mondial
Paralimpic de Nataţie la Montreal, Canada; ei au fost însoţiţi de Claudiu Radu, antrenorul lor.
Rezultatele au fost următoarele: Naomi Ciorap a câştigat 4 medalii de aur şi una de argint şi sa calificat pentru alte trei stiluri: 100m spate; 100m fluture şi 200m individual mixt; Petrişor a
câştigat 2 medalii de aur şi 2 de argint şi s-a calificat pentru 100m bras şi 200m individual
mixt. Elisei a câştigat două medalii de bronz, fără să se califice pentru Campionatul Mondial,
dar are mari şanse de calificare pentru Campionatul European de anul viitor.
Aceasta este o performanţă foarte bună pentru echipa de nataţie a Centrului Lamont, care
asigură mari şanse de calificare pentru Rio 2016.

Campionatul Mondial de Natație IPC Montreal, Canada 9 – 18 august 2013

489 de sportivi din 53de tarii au participat la Campionatul Mondial IPC de la Montreal,
Canada, în perioada 12-18 august 2013. Naomi Ciorap (17) și Petrișor Prundaru (18) au
reprezentat România. Prima competiție pentru Petrișor a fost proba de 200 m individual mixt,
la care a terminat al 5-lea, în timp ce la 100 m bras, a terminat pe locul 6. Naomi a mers bine
în finala de 100 m fluture, terminând pe locul 6, cu cel mai bun timp personal de 1:19.37. La
proba de 100 m spate, Petrișor nu a ajuns în finală, în ciuda înregistrării celui mai bun timp
personal de 1:12.99. Naomi a realizat cel mai bun rezultat personal și al sezonului, clasânduse din nou pe locul 6 la finala de 100 m spate.

