FIŞA
pentru prezentarea structurilor sportive(club, societate, asociaţie)
în vederea includerii în Enciclopedia Educaţiei Fizice şi Sportului
Denumirea actuală : LICEUL TEORETIC „TRAIAN LALESCU” ORŞOVA;
Denumirea iniţială : LICEUL de SPORTURI NAUTICE „ŞTEFAN PLĂVĂŢ” ORŞOVA;
Alte denumiri purtate în decursul anilor : C.S.Ş. „MARINA” ORŞOVA, 1979- 1991;
C.S.Ş.ORŞOVA, 1991- 2001;
Data înfiinţării : 1972;
În prezent funcţionează pe lângă Liceul teoretic „Traian Lalescu” din Orşova;
A reprezentat şi reprezintă : Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;
Ce sporturi are în componenţă clubul : canotaj şi kaiac-canoe;
Baza materială în proprietate :
Kaiac-canoe : bază nautică cu cămin(86 locuri), sală de mese(40 locuri), sală de bac, atelier
marangozerie, hangar pt. ambarcaţii(peste 100 ambarcaţii), garaj pt. şalupele din dotare(2
buc), pontoane anexe pt. accesul la apă, centrală termică proprie pe combustibil solid.
Canotaj : hangar metalic pt. ambarcaţii(pestr 40 ambarcaţii), pontoane anexe pt. accesul la
apă(2 buc), şalupe(2 buc):
Prezentarea principalelor realizări, în sinteză, obţinute în decursul anilor pe plan intern
şi internaţional:
Performanţe sportive: cea mai bună structură sportivă juvenilă de sporturi nautice(kaiaccanoe şi canotaj) din România din 1983 până in prezent.
Cel mai bun club de juniori din România în 2005 şi în primele 3 clasate, în alţi ani.
Pe plan internaţional este considerată, una dintre cele mai bune structuri sportive de juniori
din Europa şi din lume.
Baza materială: Bază nautică renovată – kaiac-canoe, dotată cu utilităţi moderne;
Perspective : Hangar pt ambarcaţii, turn de sosire pt. concursuri, spaţii pt. oficiali, platformă
pt. competiţii, pistă balizată şi dotată cu „electronic starting system;
Hotel nou cu peste 100 spaţii de cazare, sală de forţă şi simulatoare, cabinete
medicale(medicină sportivă şi stomatologie), masaj, saună, bazin de refacere, sală de mese pt.
60 pers.
Analiza realizărilor obţinute, pe sporturi, proveniţi de la Orşova:
Canotaj : campioni şi medaliaţi olimpici şi mondiali de seniori : Marioara Popescu, Iulian
Ruican , Magdalena Dumitrache, Ioana Papuc, Alupei Dorin, Nemţoc Cornel, Pârvan Ion,
Spircu Nicolae, Apachiţei Ana-Maria;
Campioni şi medaliaţi „mondiali” şi balcanici de juniori: Papuc Ioana, Apachiţei AnaMaria, Crăciun Georgeta, Băhnărel Sorin, Sorocan Florin, Manole Marius, Poncişei Alina,
Coteaţă Mihaela, Bejenar Adriana, Todoran Mariana, Negrii Anca, Cureleţ Lavinia, Dobândă
Ionela, Trifoi Claudia, Boghian Andreea, Costea Anca;
Titluri şi medalii de campioni naţionali de seniori şi juniori : peste 1500 (aprox.
90 medalii/an), exemplu: în 2007 peste 200 medalii la competiţiile oficiale şi de verificare
naţionale şi internaţionale, vezi anexa;
Componenţi ai loturilor naţionale şi olimpice : peste 30 anual:
Kaiac-canoe: campioni şi medaliaţi olimpici, mondiali şi europeni : Florin Popescu(38
medalii), Mitică Pricop(21 meadlii), Raluca Ioniţă(7 medalii), Ionel Averian(11 medalii),
Florin Scoică(5 medalii), Florica Vulpeş(9 medalii), Marian Sevici(5medalii), Marin
Popescu(5 medalii), Nicolae Flocea(7 medalii), Liviu Dumitrescu (6 medalii), Iustin
Porcăraşu(2 medalii), Toni Ioneticu(2 medalii), George Răzeşu(1 medalie), Alina Ciurescu(5
medalii), Ion Hancheş(1 medalie), Cristian Moldoveanu(1medalie), Ciprian Nap(1 medalie),

Cătălin Cămărăşanu(1 medalie), Cătălina Nedejde(1 medalie), C-tin Drăguşanu(1 medalie),
Vasile Apostol(4 medalii), Claudiu Ciur (5 medalii), Bebe-Alex. Zabet, Adrian şi Ion Scoică;
Titluri şi medalii de campioni naţionali de seniori şi juniori : peste 1500 (aprox.
90 medalii/an), exemplu: în 2007 peste 220 medalii la competiţiile oficiale şi de verificare
naţionale şi internaţionale;
Componenţi ai loturilor naţionale şi olimpice : peste 30 anual.
Nominalizarea antrenorilor care şi-au desfăţurat activitatea în cadrul secţiilor şi
a rezultatelor deosebite obţinute prin contribuţia acestora:
Canotaj : BENEDEK ZOLTAN – primul preşedinte al acestei structuri şcolare(19721979) ;
GOLICIU PETRE – şef catedră canotaj, antrenor lot juniori;
MALIŞ CRISTIAN – prof. , antrenor lot seniori;
MALIŞ MARIANA – prof. , antrenor lot junioare;
CUZMANOVICI SAULICĂ – prof., antr. lot juniori;
Kaiac-canoe : ZABET BENIAMIN – coord. Club,1980-prezent, vezi CV-ul;
BĂNĂDUC ILIE – prof. gr.I, antr. emerit, drd., antrenor lot juniori;
POPAN C-TIN – prof., antr.emerit, antr.lot juniori;
GHIŢOAICA ALEXANDRU – prof., master, antr.lot jun.II;
VLĂDUCEANU MIHAI – prof., master, antr. lot jun. II;
ZABET BEBE-ALEX. – prof., master, antr. lot tin. şi jun. II;
MILICIN MANOILĂ – prof., antr.emerit, 1972- 1980;
MILICIN ERSZEBET – prof., 1972 – 1980;
MAGNEA ADRIAN – prof., 1986 – 1993;
Vizitaţi : www.k-corsova.ro;
Poziţia clubului în clasamentele naţionale:
În primele 6 cluburi de juniori în ultimii 20 de ani şi în primele 3 cluburi în
ultimii 5 ani (locul I – 2005, loc II – 2006);
Preşedinţii clubului:
BENEDEK ZOLTAN - 1972 -1979;
MILICIN MANOILĂ - 1979- 1980;
ZABET BENIAMIN - 1980 – prezent.

F I Ş A
cu unele date personale pt. prezentarea sportivilor în EEFS
POPESCU FLORIN
Data naşterii: 1974.sept.,30: Iancu Jianu, jud.Olt;
Studii: Univ. din Bacău, F.E.F.S.;
Studii de specialitate: F.E.F.S. Bacău, prof. de sport;
Calificarea profesională: ofiţer M.A.I.;
Ramura de sport: canoe
Funcţia actuală: antrenor principal lot tineret, gr. canoe;
La ce vârstă aţi început să practicaţi sportul: 1988, sub îndrumarea colectivului de
profesori de la clubul CSS Orşova, coordonator prof. Beniamin Zabet;
Am fost legitimat la: CSS Orşova, 1988-1991 şi Dinamo Bucureşti,1991-2004;
Nr. de selecţii la loturile naţionale: 1990-1991, lot juniori; 1992-2004, lot olimpic de
seniori;
Nr. de titluri de campion naţional de juniori: 6, tineret: 6, seniori: 32;
Maestru emerit al sportului: din anul 2000;
Antrenorul cu care m-am pregătit la lotul olimpic: Ivan Potzaichin;
Dinstincţii, decoraţii, trofee obţinute, pe plan intern: maestru emerit al sportului,
Ordinul „ Steaua României” în grad de comandor, cetăţean de onoare al mun. Orşova
şi al or. Pucioasa, Trofeul APF-2001, Premiul naţional pt. sport-2003, Premiul VIP2005;
Pe plan internaţional: 39 medalii la JO(1 loc I, 1loc III– Sidney-2000, 2 loc IV la JOAtena-2004), CMS(6 au., 10 ag., 3 br.), CMU(4 au) şi CES(7au., 6 ag., 1 br.);
Alte aspecte deosebite: ca antrenor principal la lotul de tineret, am obţinut 3
medalii(2 ag., 1 br.) la CE U 23 – Belgrad-2007;

PRICOP MITICĂ
Data naşterii: 1977, com. Ghindăreşti, jud. Constanţa;
Studii: Univ. din Bacău, F.E.F.S.;
Studii de specialitate: F.E.F.S. Bacău, prof. de sport;
Calificarea profesională: ofiţer M.A.I.;
Ramura de sport: canoe;
Funcţia actuală: antrenor secund lot juniori(CNOPJ)- gr.canoe;
La ce vârstă aţi început să practicaţi sportul: 1990, sub îndrumarea colectivului de
profesori de la clubul CSS Orşova, coordonator prof. Beniamin Zabet;
Am fost legitimat la: CSS Orşova, 1990-1995 şi Dinamo Bucureşti,1992-2004;
Nr. de selecţii la loturile naţionale: 1990-1995, lot juniori; 1995-2004, lot olimpic de
seniori;
Nr. de titluri de campion naţional de juniori: 8, tineret: 4, seniori: 21;
Maestru emerit al sportului: din anul 2000;
Antrenorul cu care m-am pregătit la lotul olimpic: Ivan Potzaichin;
Dinstincţii, decoraţii, trofee obţinute, pe plan intern: maestru emerit al sportului,
Ordinul „ Steaua României” în grad de comandor, cetăţean de onoare al mun. Orşova
şi al or.Hârşova;
Pe plan internaţional: 21 medalii la JO, CMS, CMU şi CE;
Alte aspecte deosebite: ca antrenor la lotul de juniori am obţinut 1 medalie de br., la
CMJ- Racice(Cz)-2007;

SÎRBU-IONIŢĂ RALUCA
Data naşterii: 1975, com. Dârvari, jud. Prahova;
Studii: Univ. din Bacău, F.E.F.S.;
Ramura de sport: kaiac
Studii de specialitate: F.E.F.S. Bacău, prof. de sport;
Calificarea profesională: ofiţer M.A.I.;
Funcţia actuală:baby-sitter în Chicago-USA;
La ce vârstă aţi început să practicaţi sportul: 1985, sub îndrumarea colectivului de
profesori de la clubul CSS Orşova, coordonator prof. Beniamin Zabet;
Am fost legitimat la: CSS Orşova, 1985-1993 şi Dinamo Bucureşti,1993-2001;
Nr. de selecţii la loturile naţionale: 1988-1993, lot juniori; 1995-2001, lot olimpic de
seniori;
Nr. de titluri de campion naţional de juniori: 8, tineret: 6, seniori: 24;
Maestru emerit al sportului: din anul 2000;
Antrenorul cu care m-am pregătit la lotul olimpic: Beniamin Zabet şi Ivan
Potzaichin;
Dinstincţii, decoraţii, trofee obţinute, pe plan intern: maestru emerit al sportului,
Ordinul „ Steaua României” în grad de comandor, cetăţean de onoare al mun. Orşova;
Pe plan internaţional: 7 medalii la JO(1 medalie de br.şi 1 loc IV la JO - Sidney2000), CMS, CMU şi CE;
Alte aspecte deosebite: domiciliul actual, Chicago, USA.

AVERIAN IONEL
Data naşterii: 1976, com. Ghindăreşti, jud. Constanţa;
Studii: Univ. din Bacău, F.E.F.S.;
Studii de specialitate: F.E.F.S. Bacău, prof. de sport;
Calificarea profesională: ofiţer M.A.I.;
Ramura de sport: canoe;
Funcţia actuală:constructor în Chicago(USA);
La ce vârstă aţi început să practicaţi sportul: 1987, sub îndrumarea colectivului de
profesori de la clubul CSS Orşova, coordonator prof. Beniamin Zabet;
Am fost legitimat la: CSS Orşova, 1987-1991 şi Dinamo Bucureşti,1991-2001;
Nr. de selecţii la loturile naţionale: 1989-1991, lot juniori; 1992-2001, lot olimpic de
seniori;
Nr. de titluri de campion naţional de juniori: 6, tineret: 6, seniori:18;
Maestru emerit al sportului: din anul 2000;
Antrenorul cu care m-am pregătit la lotul olimpic: Ivan Potzaichin;
Dinstincţii, decoraţii, trofee obţinute, pe plan intern: maestru emerit al sportului;
Pe plan internaţional: 11medalii la, CMS(loc I – 2002), CMU(4loc I) şi CE(2 loc I);
Alte aspecte deosebite: domiciliul actual, Chicago, USA.

FLORIN SCOICĂ
Data naşterii: 1969, com. Ciochiuţa, jud. Mehadinţi;
Studii: Student la Univ. din Bacău, F.E.F.S.;
Studii de specialitate: F.E.F.S. Bacău;
Ramura de sport: kaiac
Calificarea profesională: subofiţer M.Ap.N.;
Funcţia actuală:antrenor la CSA Steaua Bucureşti, antr. secund la lotul olimpic gr.
fete;
La ce vârstă aţi început să practicaţi sportul: 1983, sub îndrumarea colectivului de
profesori de la clubul CSS Orşova, coordonator prof. Beniamin Zabet;
Am fost legitimat la: CSS Orşova, 1983-1987 şi Steaua Bucureşti,1987-1999;
Nr. de selecţii la loturile naţionale: 1985-1987, lot juniori; 1988-1998, lot olimpic de
seniori;
Nr. de titluri de campion naţional de juniori: 6, tineret:4, seniori:20;
Maestru emerit al sportului: din anul1994;
Antrenorul cu care m-am pregătit la lotul olimpic: Ivan Potzaichin;
Dinstincţii, decoraţii, trofee obţinute, pe plan intern: maestru emerit al sportului;
Pe plan internaţional: 5 medalii la, CMS(2 loc II –1994), CMJ (3 loc II)
Alte aspecte deosebite: ca antrenor secund la lot olimpic, gr. fete am obţinut 5
medalii la CMS şi CES

FLORICA VULPEŞ
Data naşterii: 1982, Cornereva, jud. Caraş-Sevarin;
Studii: Univ. din Oradea, F.E.F.S.;
Studii de specialitate: F.E.F.S. Bacău, prof. de sport;
Calificarea profesională: ofiţer M.A.I.;
Ramura de sport: kaiac;
Funcţia actuală: sportivă lot olimpic- gr fete;
La ce vârstă aţi început să practicaţi sportul: 1996, sub îndrumarea colectivului de
profesori de la clubul CSS Orşova, coordonator prof. Beniamin Zabet;
Am fost legitimat la: CSS Orşova, 1996-2000,DinamoBucureşti, 2000-prezent;
Nr. de selecţii la loturile naţionale: 1998-2000, lot juniori; 2000-prezent, lot olimpic,
gr. fete;
Nr. de titluri de campion naţional de juniori:6, tineret: 6, seniori: 26;
Maestru emerit al sportului: din anul 2003;
Antrenorul cu care m-am pregătit la lotul olimpic: Ivan Potzaichin, Scoică Florin;
Dinstincţii, decoraţii, trofee obţinute, pe plan intern: maestru al sportului,
Pe plan internaţional: 9 medalii la, CMS, CMU şi CE;
Alte aspecte deosebite:.

SEVICI MARIAN
Data naşterii: 1982
Studii: Student la Univ. din Bacău, F.E.F.S.;
Studii de specialitate: F.E.F.S. Bacău;
Calificarea profesională: subofiţer M.A.I.;
Ramura de sport: kaiac;
Funcţia actuală: sportiv lot olimpic-kaiac băieţi;
La ce vârstă aţi început să practicaţi sportul: 1996, sub îndrumarea colectivului de
profesori de la clubul CSS Orşova, coordonator prof. Beniamin Zabet;
Am fost legitimat la: CSS Orşova, 1996-2000 şi Dinamo Bucureşti,2000- prezent;
Nr. de selecţii la loturile naţionale: 1998-2000, lot juniori;2000-prezent, lot olimpic
de seniori;
Nr. de titluri de campion naţional de juniori: 6, tineret:4, seniori:18;
Maestru emerit al sportului: din anul 2003;
Antrenorul cu care m-am pregătit la lotul olimpic: Stoian Daniel;
Dinstincţii, decoraţii, trofee obţinute, pe plan intern: maestru emerit al sportului;
Pe plan internaţional: 5 medalii la,CES(1 loc I, 1 loc II), CE U 23 (3 loc I);
Alte aspecte deosebite

POPESCU MARIN
Data naşterii: 1973,august, 27; Iancu Jianu, jud.OLT;
Studii: Univ. din Bacău, F.E.F.S.;
Studii de specialitate: F.E.F.S. Bacău, prof. de sport;
Calificarea profesională: ofiţer M.A.I.;
Ramura de sport: kaiac;
Funcţia actuală: administrator firmă privată;
La ce vârstă aţi început să practicaţi sportul: 1987, sub îndrumarea colectivului de
profesori de la clubul CSS Orşova, coordonator prof. Beniamin Zabet;
Am fost legitimat la: CSS Orşova, 1987-1991 şi Dinamo Bucureşti,1991-1998;
Nr. de selecţii la loturile naţionale: 1989-1991, lot juniori; 1991-1998, lot olimpic de
seniori;
Nr. de titluri de campion naţional de juniori: 6, tineret: 6, seniori: 32;
Maestru emerit al sportului: din anul1992;
Antrenorul cu care m-am pregătit la lotul olimpic: Ţurcaş Mihai, Milicin Manoilă;
Dinstincţii, decoraţii, trofee obţinute, pe plan intern: maestru emerit al sportului,;
Pe plan internaţional: 5 medalii la CMS(2 medalii de ag. şi 1 medalie br.),
CMJ(2medalii de au), 1 loc IV le JO – Barcelona-1992;
Alte aspecte deosebite:

FLOCEA NICOLAE
Data naşterii: 1987, com.Ostra, jud. Botoşani;
Studii: Student la Univ. din Bacău, F.E.F.S.;
Studii de specialitate: F.E.F.S. Bacău;
Calificarea profesională: subofiţer M.Ap.N.;
Ramura de sport: canoe;
Funcţia actuală: sportiv lot olimpic-canoe;
La ce vârstă aţi început să practicaţi sportul: 1997, sub îndrumarea colectivului de
profesori de la clubul CSS Orşova, coordonator prof. Beniamin Zabet;
Am fost legitimat la: CSS Orşova, 1997-2005 şi Steaua Bucureşti, 2005- prezent;
Nr. de selecţii la loturile naţionale:2001-2005, lot juniori;2005- prezent, lot olimpic
de seniori;
Nr. de titluri de campion naţional de juniori: 6, tineret:4, seniori:6;
Maestru al sportului: din anul 2000;
Antrenorul cu care m-am pregătit la lotul olimpic: Ivan Potzaichin;
Dinstincţii, decoraţii, trofee obţinute, pe plan intern: maestru al sportului;
Pe plan internaţional: 7 medalii la, CMS(1 loc III –2007), CMJ ( 1 loc I), CEJ (1loc
I), CE U 23 (2 loc II);
Alte aspecte deosebite:

DUMITRESCU LAZĂR LIVIU
Data naşterii: 1988, Sinaia, jud. Prahova;
Studii: Student la Univ. din Bacău, F.E.F.S.;
Studii de specialitate: F.E.F.S. Bacău;
Calificarea profesională: subofiţer M.A.I;
Ramura de sport: canoe;
Funcţia actuală: sportiv lot tineret-canoe;
La ce vârstă aţi început să practicaţi sportul: 2000, sub îndrumarea colectivului de
profesori de la clubul CSS Orşova, coordonator prof. Beniamin Zabet;
Am fost legitimat la: CSS Orşova, 2000-2005 şi Dinamo Bucureşti, 2005- prezent;
Nr. de selecţii la loturile naţionale:2001-2005, lot juniori;2005- prezent, lot tineret;
Nr. de titluri de campion naţional de juniori: 8, tineret:2, seniori:2;
Maestru al sportului: din anul 2000;
Antrenorul cu care m-am pregătit la lotul de juniori : Popan C-tin, la lotul de
tineret: Popescu Florin;
Dinstincţii, decoraţii, trofee obţinute, pe plan intern: maestru al sportului;
Pe plan internaţional: 6 medalii la, CMJ ( 1 loc I), CEJ (1loc I), CE U 23 (2 loc II);
Alte aspecte deosebite:

PORCĂRAŞU IUSTIN
Data naşterii: 1988, Sinaia, jud. Prahova;
Studii: Student la Univ. din Bacău, F.E.F.S.;
Studii de specialitate: F.E.F.S. Bacău;
Calificarea profesională: subofiţer M.Ap.N;
Funcţia actuală: sportiv lot tineret-kaiac;
Ramura de sport: kaiac ;
La ce vârstă aţi început să practicaţi sportul: 2000, sub îndrumarea colectivului de
profesori de la clubul CSS Orşova, coordonator prof. Beniamin Zabet;
Am fost legitimat la: CSS Orşova, 2000-2005 şi Steaua Bucureşti, 2006- prezent;
Nr. de selecţii la loturile naţionale: 2001-2005, lot juniori;2005- prezent, lot tineret;
Nr. de titluri de campion naţional de juniori: 8, tineret:2;
Antrenorul cu care m-am pregătit la lotul de juniori :Bănăduc Ilie, la lotul de
tineret: Popescu Florin;
Pe plan internaţional: 2 medalii la, CEJ;
Alte aspecte deosebite:

IONETICU TONI
Data naşterii: 1989,;
Studii:elev LTTL Orşova;
Studii de specialitate:clasă de kaiac-canoe;
Calificarea profesională:elev cl.XII;
Funcţia actuală: sportiv lot juniori;
Ramura de sport: kaiac;
La ce vârstă aţi început să practicaţi sportul: 2002, sub îndrumarea colectivului de
profesori de la clubul CSS Orşova, coordonator prof. Beniamin Zabet;
Am fost legitimat la: CSS Orşova, 2002-2007 şi Dinamo Bucureşti, 2007- prezent;
Nr. de selecţii la loturile naţionale: 2005-2007, lot juniori;
Nr. de titluri de campion naţional de juniori: 6;
Antrenorul cu care m-am pregătit la lotul de juniori :Bănăduc Ilie;
Pe plan internaţional: 2 medalii la, CEJ(1 loc I), CMJ(1 loc II);
Alte aspecte deosebite:

RĂZEŞU GEORGE
Data naşterii: 1989,;
Studii:elev LTTL Orşova;
Studii de specialitate:clasă de kaiac-canoe;
Calificarea profesională:elev;
Ramura de sport: kaiac;
Funcţia actuală: sportiv lot juniori;
La ce vârstă aţi început să practicaţi sportul: 2002, sub îndrumarea colectivului de
profesori de la clubul CSS Orşova, coordonator prof. Beniamin Zabet;
Am fost legitimat la: CSS Orşova, 2002-2007 şi Dinamo Bucureşti, 2007- prezent;
Nr. de selecţii la loturile naţionale: 2005-2007, lot juniori;
Nr. de titluri de campion naţional de juniori: 6;
Antrenorul cu care m-am pregătit la lotul de juniori :Bănăduc Ilie;
Pe plan internaţional: 2 medalii la, CEJ(1 loc I), CMJ(1 loc II);
Alte aspecte deosebite:

CIURESCU ALINA
Data naşterii: 1982, Sebeş, jud. Alba;
Studii: Univ. din Oradea, F.E.F.S.;
Studii de specialitate: F.E.F.S. Bacău, prof. de sport;
Calificarea profesională: subofiţer M.A.I.;
Ramura de sport: kaiac;
Funcţia actuală: subofiţer M.A.I.;
La ce vârstă aţi început să practicaţi sportul: 1996, sub îndrumarea colectivului de
profesori de la clubul CSS Orşova, coordonator prof. Beniamin Zabet;
Am fost legitimat la: CSS Orşova, 1996-2000,DinamoBucureşti, 2000-2004;
Nr. de selecţii la loturile naţionale: 1998-2000, lot juniori; 2000-2004, lot olimpic,
gr. fete;
Nr. de titluri de campion naţional de juniori:6, tineret:4, seniori: 16;
Maestru al sportului: din anul 2003;
Antrenorul cu care m-am pregătit la lotul olimpic: Ivan Potzaichin, Scoică Florin;
Dinstincţii, decoraţii, trofee obţinute, pe plan intern: maestru al sportului,
Pe plan internaţional: 5 medalii la, CMU şi CES;
Alte aspecte deosebite:.

HANCHEŞ IOAN
Data naşterii: 1975, Alba-Iulia, jud.Alba;
Studii:, F.E.F.S.Oradea;
Studii de specialitate: F.E.F.S.Oradea, prof. de sport;
Calificarea profesională:construcţii;
Ramura de sport: kaiac;
Funcţia actuală:administrator firmă privată-construcţii în Chicago-USA;
La ce vârstă aţi început să practicaţi sportul: 1985, sub îndrumarea colectivului de
profesori de la clubul CSS Orşova, coordonator prof. Beniamin Zabet;
Am fost legitimat la: CSS Orşova, 1985-1993 şi Dinamo Bucureşti,1993-1994;
Nr. de selecţii la loturile naţionale: 1991-1993, lot juniori;
Nr. de titluri de campion naţional de juniori: 5, tineret:2, seniori: 2;
Antrenorul cu care m-am pregătit la lotulde juniori: Beniamin Zabet
Pe plan internaţional: 1medalie la CMJ;
Alte aspecte deosebite: domiciliul actual, Chicago, USA.

MOLDOVEANU CRISTIAN
Data naşterii: 1981, com. Brezniţa, jud. Mehedinţi;
Studii: Liceul de marină Orşova;
Studii de specialitate:clasă sportivă;
Ramura de sport: canoe
Calificarea profesională:construcţii;
Funcţia actuală: construcţii în Italia;
La ce vârstă aţi început să practicaţi sportul: 1993, sub îndrumarea colectivului de
profesori de la clubul CSS Orşova, coordonator prof. Beniamin Zabet;
Am fost legitimat la: CSS Orşova, 1995-1999;
Nr. de selecţii la loturile naţionale: 1995-1999, lot juniori;
Nr. de titluri de campion naţional de juniori: 5;
Antrenorul cu care m-am pregătit la lotulde juniori: Beniamin Zabet
Pe plan internaţional: 1medalie au. la CMJ-1999-Zagreb;
Alte aspecte deosebite: domiciliul actual, Mantova, Italia.

NAP CIPRIAN SOLOMONEAN
Data naşterii: 1982, Călineşti-Oaş, jud. Satu-Mare;
Studii: Univ. din Oradea, F.E.F.S.;
Studii de specialitate: F.E.F.S. Bacău, prof. de sport;
Ramura de sport: canoe;
Calificarea profesională:instructor sporturi nautice;
Funcţia actuală: instructor sporturi nautice, Spania;
La ce vârstă aţi început să practicaţi sportul: 1996, sub îndrumarea colectivului de
profesori de la clubul CSS Orşova, coordonator prof. Beniamin Zabet;
Am fost legitimat la: CSS Orşova, 1996-2000,DinamoBucureşti, 2000-2002;
Nr. de selecţii la loturile naţionale: 1998-2000, lot juniori;
Nr. de titluri de campion naţional de juniori:6, tineret:2;
Antrenorul cu care m-am pregătit la lotul de juniori: Lifere Sidor;
Pe plan internaţional:1 medalie de au la CEJ-2000-Boulogne-sur-Mere(F);
Alte aspecte deosebite:.

CĂMĂRĂŞAN CĂTĂLIN
Data naşterii: 1978, Alba-Iulia, jud. Alba;
Studii:Liceul de marină Orşova;
Calificarea profesională:construcţii;
Ramura de sport: canoe;
Funcţia actuală:constructor, Italia;
La ce vârstă aţi început să practicaţi sportul: 1992, sub îndrumarea colectivului de
profesori de la clubul CSS Orşova, coordonator prof. Beniamin Zabet;
Am fost legitimat la: CSS Orşova, 1992-1996, DinamoBucureşti, 1996-1998;
Nr. de selecţii la loturile naţionale: 1994-1996, lot juniori;
Nr. de titluri de campion naţional de juniori:4, tineret:2;
Antrenorul cu care m-am pregătit la lotul de juniori: Lifere Sidor;
Pe plan internaţional:1 medalie de au la CEJ-1996-Poznan(P);
Alte aspecte deosebite: domiciliul actual, Italia.

NEDEJDE CĂTĂLINA
Data naşterii: 1982, com. Văşcăuţi, jud. Vaslui;
Studii: Univ. din Oradea, F.E.F.S.;
Studii de specialitate: F.E.F.S. Bacău, prof. de sport;
Calificarea profesională: subofiţer M.A.I.;
Ramura de sport: kaiac;
Funcţia actuală:baby-sitter, Italia;
La ce vârstă aţi început să practicaţi sportul: 1996, sub îndrumarea colectivului de
profesori de la clubul CSS Orşova, coordonator prof. Beniamin Zabet;
Am fost legitimat la: CSS Orşova, 1996-2000, DinamoBucureşti, 2000-2002;
Nr. de selecţii la loturile naţionale: 1998-2000, lot juniori; 2000-2002, lot olimpic,
gr. fete;
Nr. de titluri de campion naţional de juniori:6, tineret:4;
Antrenorul cu care m-am pregătit la lotul olimpic: Ivan Potzaichin;
Pe plan internaţional: 1 medalie ag. la, CMJ-1999-Zagreb;
Alte aspecte deosebite:domiciliul actual, Roma(I).

DRĂGUŞANU C-TIN
Data naşterii: 1977, com.Comăneşti, jud.Neamţ;
Studii:Liceul de marină Orşova;
Studii de specialitate:Şcoala naţională de antrenori;
Calificarea profesională: subofiţer M.A.I.;
Ramura de sport: kaiac;
Funcţia actuală:vănzător imobiliare;
La ce vârstă aţi început să practicaţi sportul: 1990, sub îndrumarea colectivului de
profesori de la clubul CSS Orşova, coordonator prof. Beniamin Zabet;
Am fost legitimat la: CSS Orşova, 1990-1995, DinamoBucureşti,1995-1998;
Nr. de selecţii la loturile naţionale: 1992-1995, lot juniori;1995-1997, lot tineret, gr.
kaiac băieţi;
Nr. de titluri de campion naţional de juniori:5, tineret:2;
Antrenorul cu care m-am pregătit la lotul tineret:Alecu Aurel;
Pe plan internaţional: 1 medalie ag. la, CMJ-1995-Tokyo;
Alte aspecte deosebite:

APOSTOL VASILE
Data naşterii: 1977, Ploieşti, jud.Prahova;
Studii:ANEFS Bucureşti;
Studii de specialitate:ANEFS Bucureşti, prof. de sport;
Calificarea profesională: subofiţer M.A.I.;
Ramura de sport: kaiac;
Funcţia actuală:profesor fitness, Bucureşti;
La ce vârstă aţi început să practicaţi sportul: 1990, sub îndrumarea colectivului de
profesori de la clubul CSS Orşova, coordonator prof. Beniamin Zabet;
Am fost legitimat la: CSS Orşova, 1990-1995, DinamoBucureşti,1995-1998;
Nr. de selecţii la loturile naţionale: 1992-1995, lot juniori;1995-1997, lot tineret, gr.
kaiac băieţi;
Nr. de titluri de campion naţional de juniori:5, tineret:4;
Antrenorul cu care m-am pregătit la lotul tineret:Alecu Aurel;
Pe plan internaţional: 1 medalie ag. la, CMJ-1995-Tokyo, 3 medalii la CMUBelgrad-1997;
Alte aspecte deosebite:

CIUR CLAUDIU
Data naşterii: 1980,Alba-Iulia, jud.Alba;
Studii:FEFS Oradea;
Studii de specialitate:FEFS Oradea, prof. de sport;
Ramura de sport: canoe;
Calificarea profesională: subofiţer M.A.I.;
Funcţia actuală:administrator firmă privată, construcţii, Atlanta(USA);
La ce vârstă aţi început să practicaţi sportul: 1994, sub îndrumarea colectivului de
profesori de la clubul CSS Orşova, coordonator prof. Beniamin Zabet;
Am fost legitimat la: CSS Orşova, 1990-1995, DinamoBucureşti,1995-1998;
Nr. de selecţii la loturile naţionale: 1992-1995, lot juniori;1995-1997, lot tineret, gr.
kaiac băieţi;
Nr. de titluri de campion naţional de juniori:5, tineret:4, seniori: 4;
Antrenorul cu care m-am pregătit la lotul juniori:Beniamin Zabet, la lotul olimpic,
Ivan Potzaichin;
Pe plan internaţional: 1 medalie ag. şi 2 de br., la, CEJ-1998-Nijyoping(S),2 medalii
au. la CMU-Bari(I)-2003;
Alte aspecte deosebite:

ZABET BEBE-ALEXANDRU
Data naşterii: 1979, iulie,22, Orşova, jud.Mehedinţi;
Studii:ANEFS Bucureşti, Univ. „Hercules”- B-Herculane, facultatea de drept, master;
Studii de specialitate:ANEFS Bucureşti, prof. de sport, Şcoala naţională de antrenori;
Calificarea profesională: subofiţer M.A.I.;
Ramura de sport: kaiac
Funcţia actuală:profesor kaiac-canoe la Orşova, Dinamo Bucureşti;
La ce vârstă aţi început să practicaţi sportul: 1992, sub îndrumarea colectivului de
profesori de la clubul CSS Orşova, coordonator prof. Beniamin Zabet;
Am fost legitimat la: CSS Orşova, 1992-1998, DinamoBucureşti,1998-2003;
Nr. de selecţii la loturile naţionale: 1992-1997, lot juniori;1997-1999, lot tineret, gr.
kaiac băieţi, lot olimpic 1999-2003;
Nr. de titluri de campion naţional: de juniori:7, tineret:4, seniori:15;
Antrenorul cu care m-am pregătit la lotul juniori:Zabet Beniamin, tineret, Stoian
Daniel, seniori, Ţurcaş Mihai şi Zabet Beniamin;
Pe plan internaţional: 1 loc IV şi V la CMJ- Lahti-1997, 1loc IV la CES-Poznan2003, 2 loc IV la CMU- Bari-2003;
Alte aspecte deosebite: ca antrenor: lot olimpic-tineret, gr. kaiac băieţi, antr. lot jun.
II Orşova, 2 medalii la CE U 23- Atena- 2005, peste 20 titluri de campioni naţionali de
juniori.

CV
Cu unele date personale,realizări sportive şi profesionale deosebite necesare pt.întocmirea
fişelor privind activitatea antrenorilor cu rezultate de excepţie pt. EEFS

Numele: ZABET BENIAMIN
Adresa: str. Banatului, nr. 46, 225200 Orşova, jud. Mehedinţi, România;
Telefon: 0252 362690; 0744239931;tel/fax: 0252362245
E-mail: zabu10@lycos.com ; cssorsova@lycos.com;
Naţionalitatea: română;
Data naşterii: 23.12.1952;
Experienţa profesională: profesor de ed. fizică, absolvent al Academiei
Naţionale de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti, curs de zi, specialitatea
kaiac-canoe, angajat la Liceul teoretic “Traian Lalescu”- Orşova din 1975 până
în prezent, coordonatorul C.S.Ş.Orşova, profesor gr. I, doctor în pedagogieeducaţie fizică şi sport, cu Atestat M.Ed.C., specialitatea kaiac-canoe, cadru
universitar la F.E.F. din cadrul Universităţii din Bacău din 2005;
Educaţie şi formare: doctorantura I.N.E.F.S. Chişinău 2000-2006, curs de zi,
diplomă de doctor în pedagogie, Atestat M.Ed.C., doctor în ed. fizică şi sport,
specialitatea kaiac.canoe; gradul didactic I, 1988; gradul didactic II,1983;
definitivat, 1978; Academia Naţională de Ed. Fizică şi Sport, curs de zi din
Bucureşti, 1971-1975, Liceul nr. 6 din Bucureşti 1959- 1971;
Aptitudini şi competenţe personale:
Limba maternă: română;
Limbi străine cunoscute: lb. engleză: citit,scris,vorbit; lb. franceză:
citit,scris,vorbit; lb.italiană: citit,scris,vorbit; lb.germană: vorbit;
Aptitudini şi competenţe artistice: literatură de specialitate;
Aptitudini şi competenţe sociale: locuiesc şi muncesc în echipă în cadrul
C.S.Ş.Orşova, zi de zi la antrenamentele sportive şi în cantonamente cu colegii
de specialitate;
Aptitudini şi competenţe organizatorice: coordonez din 1981activitatea
C.S.Ş.Orşova;
Aptitudini şi competenţe tehnice: utilizez calculatorul zilnic(din necesităţi
profesionale şi nu numai);
Permis de conducere: categoria B;
Alte aptitudini şi competenţe: antrenor emerit(1995), antrenor categoria
I(1990), antrenor la Lotul olimpic al României(1998-2000), antrenor
coordonator al Loturilor naţionale de juniori ale României (1983-1998),
secretar general al F.R.Kaiac-Canoe(1990-1991), vicepreşedinte F.R.Kaiaccanoe(1995-2001), preşedinte executiv F.R.Kaiac-canoe(2001-2005), membru
al C.O.S.R.(2001-2005), arbitru internaţional Federaţia Internaţională de
Kaiac-canoe din 1998(am oficiat la Campionatele Mondiale, Europene şi Cupe

Mondiale de Kaiac-canoe pt. seniori, tineret şi juniori, la Campionate, Cupe şi
Regate
- 2Internaţionale şi Naţionale), membru al Consiliului ştiinţific al revistei “ Ştiinţa
Sportului”- Institutul Naţional pt Cercetări Sportive, Bucureşti(2002-prezent);
am organizat Cursul de perfecţionare al antrenorilor de kaiac-canoe din lume,
2004,Snagov, am organizat Cursul antrenorilor de kaiac-canoe a antrenorilor
din România în colaborare cu M.Ed.C. în perioada 2001-2004, lector la Cursul
de perfecţionare al antrenorilor de kaiac-canoe din România, Snagov, 2006; am
elaborat şi desfăşurat programe de parteneriat internaţional cu Ministerul
sportului din Mexic şi cu cluburi din:Italia, Franţa, Polonia, Bulgaria,
Moldova, Austria, Cehia, Serbia, Macedonia şi din Uzbekistan(Asia), organizez
împreună cu colegii în fiecare an, din 1975, Regata internaţională
”Trofeul Porţile-de-Fier”;
Performanţe sportive: component al Loturilor Olimpice de kaiac-canoe şi bob
ale României(1971-1980); în perioada 2001-2005(când am fost preşedinte al
F.R.K.C., Loturile olimpice şi naţionale de seniori,tineret şi juniori ale
Romaniei au obţinut la C.M., C.E., Cupe Mondiale pt. seniori şi juniori 130
medalii, 54 de aur şi 2 locuri IV la J.O. de la Atena); C.S.Ş.Orşova ocupă locul I
pe echipe în Clasamentele F.R.K.C. din 1983; în anul 2005, C.S.Ş.Orşova a
ocupat locul I pe echipe la juniori şi locul III la general, după Dinamo şi
Steaua, în clasamentele Agenţiei Naţionale pt. Sport; C.S.Ş.Orşova este
considerat unul dintre cele mai bune cluburi de juniori din Europa şi din lume,
pepiniera sporturilor nautice româneşti ; sportivi de valoare ai clubului :
campioni olimpici: Popescu Florin şi Pricop Mitică, medaliaţi la J.O.: Ioniţă
Raluca, şi mulţi alţi campioni şi medaliaţi la C.M.,C.E, Cupe Mondiale de
seniori şi juniori;
Ordine şi distincţii: Ordinul Meritul sportiv clasa I, Cetăţean de onoare al
Municipiului Orşova, Ordinul M.Ed.C. “Gheorghe Lazăr” clasa I;
Lucrări de specialitete:
• Modelarea procesului de antrenament la kaiac-canoe, juniori-1975;
• Pregătirea juniorilor la kaiac-canoe, Simpozioane internaţionale pe teme
de kaiac-canoe: Czechowice-Polonia,1982 , Struga- Macedonia,
1988,Firenze-Italia,1993;
• Modelarea procesului de instruire a juniorilor din Centrul Olimpic de
kaiac-canoe de la Orşova, în condiţiile date de Sistemul hidroenergetic
“Porţile-de –Fier I”- 1987;
• La preparazione dei juniors di kayak-canoa nele condizioni specifiche
della citta di Orşova(Romania) – Simpozionul internaţional “Eurothlon”Savona-Italia,1997;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

-3Metoda de evaluare a valorii sportivilor într-o etepă de pregătire
specifică asistată de calculator la kaiac-canoe- Simpozionul internaţional
pe teme de performanţă sportivă-Bucureşti, 1997;
Aur olimpic după 16 ani- Ed. Monitorul oficial(ISBN),2000;
Recuperare şi refacere în kaiac-canoe-Ed. Printeh(ISBN),
Bucureşti,2001;
Evaluarea – modalitate de apreciere şi control în educaţia fizică şi
antrenamentul sportiv (ISSN)-Chişinău, 2001;
Kaiac-canoea românească-trecut,prezent,viitor-2002;
Organizarea informatică a competiţiilor de kaiac-canoe, prin utilizarea
facilităţilor oferite de internet(ISBN)-Bucureşti,2002;
Tipuri de microcicluri săptămânale utilizate în pregătirea canoiştilor din
Lotul olimpic al României în perioada 1998-2000, Chişinău, 2003;
Metoda statistico-matematică aplicată în procesul de pregătire al
canoiştilor din Lotul olimpic al României în perioada 1998-2000(ISSN),
Bacău,2004;
Etapa de pregătire la altitudine a Lotului olimpic de kaiac-băieţi al
României pt. Jocurile Olimpice de la Atena-2004, atingerea vârfului de
formă sportivă şi participarea la regata olimpică(ISSN)-Bacău, 2004;
Planificarea procesului de pregătire a canoiştilor de înaltă performanţă
pentru concursurile de mare anvergură în baza tehnologiilor moderne,
Teză de doctorat, Chişinău,2006;
Evoluţia distanţelor de concurs la competiţiile oficiale internaţionale şi
interne – evoluţia recordurilor de timp-prognoze (ISSN),Ştiinţa Sportului,
Bucureşti, 2004;
De ce numai locul IV la Jocurile Olimpice de la Atena-2004? Analiza
rezultatelor grupei de canoe(ISSN), Ştiinţa Sportului, Bucureşti, 2004,
Curs de kaiac-canoe pt. studenţii anilor III şi IV, F.E.F.Bacău, 2005;
Metodologia elaborării planificării la kaiac-canoe pt. juniori, Simpozion
internaţional, Drobeta Tr.Severin, 2007
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CURICULUM VITAE
1. NUMELE : ZABET;
2. PRENUMELE :BEBE-ALEXANDRU;
3. TELEFON : 0723198674,0788790953,0252362690;
4. E-MAIL : CSSORSOVA@LYCOS.COM;
5. DATA SI LOCUL NASTERII : ORSOVA,22.07.1979;
6. DOMICILIUL STABIL :STR.BANATULUI NR.64,
ORSOVA,JUD.MEHEDINTI, COD POSTAL, 225200;
7. CETATENIA : ROMANA;
8. STAREA CIVILA : NECASATORIT;
9. PROFESIA : PROFESOR DE ED. FIZICA SI SPORTSPECIALITATEA KAIAC –CANOE,ANGAJAT LA
LICEUL TEORETIC ,,TRAIAN LALESCU’’ ORSOVA,
DIN 2004 PANA IN PREZENT;
10.
STUDII : ACADEMIA NATIONALA DE ED. FIZICA
SI SPORT,BUCURESTI,CURS DE FF,SPECIALITATEA
KAIAC-CANOE;
11.
ALTE STUDII SAU CALIFICARI : ABSOLVENT AL
FACULTATII DE
,LICENTIAT
IN ED. FIZICA SI SPORT, AM ABSOLVIT CURSURILE
POSTUNIVERSITARE DE MASTERAT DIN CADRUL
FACULTATII DE STIINTE ALE MISCARII,SPORTULUI

SI SANATATII,DIN CADRUL UNIV.
BACAU,SPECIALIZAREA INFORMATIZARE SI
MODELARE IN ED. FIZICA SI SPORT,IN ANUL 2006,CU
EXAMEN DE DISERTATIE IN SESIUNEA IUNIE 2006;
12.

STAGIUL MILITAR : CAPORAL IN REZERVA;

13.
TITLURI PROFESIONALE SI STIINTIFICE :
PROFESOR DEBUTANT 20O4,ANTRENOR
CAT.III.2001,ACADEMIA NATIONALA DE ED. FIZICA
SI SPORT CURS DE FF, DIN BUCURESTI 19982004,LICEUL TEORETIC ,,TRAIAN LALESCU’’
ORSOVA 1994-1998,MASTER BACAU 2004-2006;
14.

LIMBA MATERNA : ROMANA;

15.
LIMBI STRAINE CUNOSCUTE : LIMBA ENGLEZA,
VORBIT NIVEL MEDIU;
16.
APTITUDINI SI COMPETENTE SPORTIVE :
LITERATURA DE SPECIALITATE;
17.
APTITUDINI SI COMPETENTE SOCIALE :
LOCUIESC SI MUNCESC IN ECHIPA, IN CADRUL
L.T.T.L.C.S.S.ORSOVA,ZI DE ZI LA
ANTRENAMENTELE SPORTIVE;
18.
APTITUDINI SI COMPETENTE ORGANIZATORICE :
COORDONEZ DIN 2004 GRUPA DE KAIAC FETE DIN
CADRUL L.T.T.L.C.S.S. ORSOVA;
19.
APTITUDINI SI COMPETENTE TEHNICE : UTILIZEZ
CALCULATORUL ZILNIC DIN NECESITATI
PROFESIONALE SI NU NUMAI;
20.

PERMIS DE CONDUCERE : CAT.B.;

21.
ALTE APTITUDINI SI COMPETENTE : ANTRENOR
CAT.III. SPECIALITATEA KAIAC-CANOE(2001),
ANTRENOR COORDONATOR LOT NATIONAL JUN. II.
ORSOVA, 2004-2OO5,ANTRENOR LA LOTUL OLIMPIC
GRUPA TINERET 2005-2006 ,ORGANIZEZ IMPREUNA
CU COLEGI IN FIECARE AN DIN 2004,REGATA
INTERNATIONALA ,,TROFEUL PORTILE DE FIER’’SI
DIN 2007 REGATA INTERNATIONALA ORSOVA;
22.
FUNCTIA ACTUALA : PROFESOR SUPLINITOR LA
LICEUL TEORETIC ,,TRAIAN
LALESCU’’ORSOVA,ANGAJAT CA AGENT IN M.I.R.A.
CU DETASARE CATRE CLUBUL DINAMO;
23.
CARIERA PROFESIONALA : COMPONENT AL
LOTULUI NATIONAL DE JUNIORI AL ROMANIEI
(KAIAC-CANOE,1994-1998), COMPONENT AL
LOTULUI NATIONAL DE TINERET(19981999),COMPONENT AL LOTULUI OLIMPIC DE KAIACCONOE(1999-2004)MULTIPLU CAMPION NATIONAL
AL ROMANIEI,MEDALIAT CU ARGINT SI BRONZ LA
CAMPIONATELE NATIONALE ALE
ROMANIEI,MEDALIAT CU AUR, ARGINT SI BRONZ
LA MULTIPLE REGATE INTERNATIONALE DE
KAIAC-CANOE(REG.INTER.DECIZE FRANTA,
REG.INTER.SAVONA ITALIA, REG.INTER.TRZEBINIA
POLONIA, REG.INTER.BASCOV,ROMANIA,
REG.INTER.ORSOVA,MEDALIAT LA CUPE
MONDIALE DE JUNIORI CAT SI DE
SENIORI,MEDALIAT LA REGATE INTERNATIONALE
DE SENIORI,PARTICIPANT LA CAMPIONATE
MONDIALE SI EUROPENE ATAT LA NIVEL DE
JUNIORI CAT SI SENIORI,IN PERIOADA 2004-2008 DE
CAND SUNT ANTRENOR LA L.T.T.L.C.S.S.ORSOVA, LA

LICEUL TEORETIC ,,TRAIAN LALESCU’’ORSOVA SI
LA LOTUL NATIONAL DE KAIAC-CANOE
JUN.II.ORSOVA, AM OBTINUT MULTIPLE TITLURI
NATIONALE MEDALI DE ARGINT SI BRONZ,MEDALI
DE AUR, ARGINT SI BRONZ,LA REGATE
INTERNATIONALE DE KAIAC-CANOE(PESTE 50
MEDALI),REG.
INTER.DECIZE(FRANTA),SAVONA(ITALIA),PIESTANY
(SLOVACIA),,PAS-DECALAIS (FRANTA),,TROFEUL
PORTILE DE FIER’’ORSOVA
(ROM.),TRZEBINIA(POLONIA),BOSARO(ITALIA),SI
AU PROMOVAT LA LOTUL NATIONAL DE JUN.I.AL
ROMANIEI PESTE 15 DE SPORTIVI(KAIAC-FETE);
24.
LUCRARI PUBLICATE (PUBLICATII) : MODELE DE
PREGATIRE LA KAIAC-CANOE 2005,METODOLOGIA
ELABORARII PLANIFICARII LA KAIAC-CANOE PT.
JUNIORI;

