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MEDIGAMES, WELS, Austria, 2014 - impresii 

ACC:  Locul I la Crosul Companiilor 

CEL MAI GREU TRIATLON – Lacul Sfanta ANA  

A inceput Maraton 2014 
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DuatlonTara Birsei 

Un altfel de TRIATLON = URBATLON 
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“Buna ziua, 

 

Wels...o saptamana in care am fost bucuros ca cunosc oameni 

extraordinari!!! 

 

Vreau sa-i felicit pe toti membrii echipei ACC pentru implicarea in 

fiecare proba, pentru disponibilitatea la efort si  sa le transmit toata 

aprecierea mea tuturor celor care au reusit sa ocupe locuri fruntase la 

o competitie de un asemenea nivel. 

 

Multumim domnului doctor Tatu pentru tot ceea ce a facut astfel incat 

noi sa simtim ca formam o adevatata echipa!  

 

Referitor la programul de pregatire pentru Limerick, dar si pentru 

Maratonul Bucuresti sau pur si simplu pentru imbunatatirea conditiei 

fizice, ii rog pe toti cei care au nevoie de ajutor sa nu ezite sa ma 

contacteze. 

 

Va doresc o vara frumoasa!  

 

Marian Tudorica” 
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“Buna ziua tuturor, 

  

A fost intr-adevar o saptamana “altfel” si pentru mine; chiar daca am 

multe concursuri “in picioare” acesta a fost special, un eveniment 

dedicat in totalitate personalului medical,ce frumos suna nu-i asa? am 

facut parte dintr-o echipa frumoasa, am luptat pentru imaginea 

acesteia si, asa cum spuneati domnule doctor, sunt sigura ca am facut 

o impresie foarte buna si ca am ramas in memoria organizatorilor si a 

celorlalti participanti; asadar, anul viitor trebuie sa ne organizam si sa 

ne prezentam si mai bine. 

  

Eu mediatizez cat pot, pregatirea mea este continua, pot ajuta cu 

sfaturi daca-mi sunt solicitate si cred ca ma pot implica in alegerea 

echipamentului si in probleme organizatorice cum ar fi transport, 

cazare, transferuri……. 

  

Pana atunci va doresc tuturor vacanta placuta, spor la antrenamente si 

toate cele bune! 

 

Viorica Gabrian” 
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In curând 

Wels 2014 

Ediție specială 

ACC Newsletter! 
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Catalin TAMAS  
un membru si  un sustinator ACTIV al 

ROACC: 

“Duminica 29 iunie am participat la duatlonul 

Tara Barsei desfasurat la Rasnov,un concurs 

constand in 2 probe: bicicleta 17 km/dif nivel 

+520m si alergare 9 km/dif nivel +350m. 

La mine proba de bicicleta a fost mai lunga 

cu 25 km deoarece am venit dimineata cu 

trenul pana la Predeal care a ajuns la ora 8 

,iar la 9 era startul din Rasnov,asa ca am 

tras tare sa ajung la timp si am ajuns cu 15 

min inainte de start foarte bine incalzit. 

Proba de bicicleta a fost ok,cu exceptia 

catorva cazaturi,in schimb la alergare am 

resimtit putina oboseala,dar in final am venit 

pe locul 7 la general si locul 3 la categoria 

+35 ani.Va multumesc pentru sustinere.” 
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Alergarea si bicicleta  
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FELICITARI CATALIN !!!  
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“Sambata 21 iunie am 

participat la prima editie a 

Urbatlon un concurs de 

aproximativ 5 km cu 

diferite 

obstacole(escalada 

zid,mers in maini agatat 

de bari,urcat si coborat 

scarile din arena 

nationala,alergare prin 

anvelope,trecere printre 

corzi,dribling cu mingea 

printr-un labirint)Am reusit 

sa termin pe locul 3 cu 

timpul de 17.38 la 11 sec 

de locul 1.” 
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INCA ODATA: FELICITARI CATALIN !!! 



Athletic CardioClub 

Locul I – Crosul Companiilor 
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Ene Dan Pavel 
- Locul I – 

Crosul companiilor ! 
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Ene Dan Pavel,  Locul I  
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“Dragi colegi, 

 

Am finalizat cel mai greu triatlon din experienta mea competitionala: 

"Saint Ana Lake Exterra Triathlon" - 12 iulie 2014. 

Rezultatul final este locul 43 la Open masculin si locul 9 in grupa de 

varsta cu 2:35:50. 

Pe langa provocarile traseului - considerat de triatlonistii de top ca 

al doilea ca dificultate dupa cel de la Lacul Rosu - am avut doua 

ghinioane succesive: sa alerg ultimii aproape 2 km cu lantul rupt la 

bicicleta si apoi sa incurc traseul la alergare cu aproape jumatate de 

km. A fost insa o experienta folositoare din punct de vedere tehnic. 

Sunt multumit ca mi-am indeplinit obiectivul de a termina in prima 

jumatate a clasamentului. 

 

Laurentiu Spataru” 

 

LAURENTIU SPĂTARU, 

SINCERE FELICITARI !!!  
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Laurențiu Spătaru, 

Campionul ROACC 2013 !!! 
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UN OM FERICIT!!! 
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MESAJULPRESEDINTELUI: 

"Dragi Prieteni, 

 Maratonul Bucuresti se apropie. Trebuie sa configuram echipa 

Athletic CardioClub pentru acest eveniment. In consecinta rog 

pe cei care doresc sa participe sa ne anunte pina la data de 30 

Iulie la ce proba doresc sa participe (Maraton, semimaraton sau 

stafeta de 4x10,5 km) in vederea inscrierii la competitie.  

 

V-as sugera sa facem mai multe echipe de stafeta. Atasati aveti 

timpii obtinuti la semimaratonul din mai. Multi dintre 

dumneavoastra aveti timpi foarte buni, apropiati intre voi si ati 

putea face echipe de stafeta cu sanse de clasificare foarte sus 

!!!, poate mai sus decit o potentiala clasificare individuala. 

 

Cu prietenie, 

Gabriel TATU 



Sprijiniţi Athletic CardioClub!  

 
- Medicii cardiologi: echivalentul a 50 euro; 

 

- Colegii medici de alte specialităţi şi colegii cu  

  alte profesii / preocupări: redirecţionare către ACC 

  a 2% din impozitul datorat la stat;  

 

- Orice donaţie este binevenită!!! 

 

   IBAN: RO68BRDE445SV23461154450 

 
 

 

Nu uitați: cotizaţia anuală ACC! 
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 Nu putem reuşi fără ajutorul dumneavoastră! 
9 17 



Aplică acum la 

www.roacc.ro 

pentru a deveni membru   

 ATHLETIC CARDIOCLUB! 
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Sprijiniţi  

Athletic CardioClub! 
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