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Raportul general
privind semestrul I al anului școlar 2016-2017
al CSS1 Timișoara
În anul competițional 2017 clubul nostru a participat la toate
competițiile oficiale pe plan național precum și la competiții internaționale și
amicale. Din partea Ministerului Educației am avut o susținere financiară
relativ adecvată .
CSS 1 Timișoara a cheltuit în anul 2017 pentru competiții suma de
513.261 lei , din care 456.096 lei de la bugetul de stat si 57.165 lei din venituri
proprii . Contribuția proprie este de peste 10% !
Gimnastică fete - 59 800
Gimnastică ritmică- 25 335
Gimnastică băieți - 38 320
Șah - 75 600
Lupte greco - 46 070
Lupte libere - 45 910
Înot - 127 360
Kaiac-canoe - 94 866
În virtutea acestei finanțări obiectivele de performanță au fost
realizate și depășite pe alocuri de către secțiile noastre.
La toate competițiile, sportivi clubului au concurat in condiții optime
și într-un cadru sportiv adecvat .
Antrenamentele și competițiile s-au desfășurat în bazele proprii astfel:
Luptele în sala de lupte de pe calea Aradului nr. 3, sportivii de la secția de
Kaiac-Canoe la baza de pe str. Vasile Pârvan nr. 5, șahul în cele două săli de la
sediul clubului, gimnastica ritmică (grupele de începătoare) în sala de balet de
la sediul clubului iar cele de avansată în sălile de sport ale grădiniței nr.26 și a
Colegiului Dimitrie Leonida din Timișoara.
Prin asociere cu Consiliul Local am obținut accesul gratuit la
Complexul Sportiv Bega, pentru grupele de la gimnastică fete, gimnastică
băieți și natație.
Antrenorii și sportivii clubului au respectat Regulamentul de Ordine
Interioară în timpul pregătirilor precum și procedurile aferente deplasărilor în
competiții.
Angajații clubului precum ți sportivii de la CSS nr. 1 Timișoara au
promovat un climat de fair-play pe parcursul anului 2017.

La toate acțiunile organizate la clubul nostru nu au existat acte de
indisciplină, sau violență în sport.
Obiectivele de performanță conform calendarelor competiționale ale
federațiilor naționale de specialitate și ale MEN, au fost îndeplinite cu
prioritate.
Toate secțiile au participat la toate competițiile oficiale conform
calendarului competițional.
Secțiile de gimnastică, kaiac-canoe, gimnastică ritmică și șah au
participat la selecții pentru loturile naționale.
În anul sportiv 2017 la loturile naționale au fost selecționați 10 sportivi
de la CSS 1 Timișoara
În cadrul clubului pentru fiecare secție s-au organizat 23 competiții
locale : șah 5, Natație 4, kaiac 2, gimnastică băieți 3, gimnastică fete 2,
gimnastică ritmică 2, lupte 5.
Clubul Sportiv școlar nr. 1 Timișoara în anul 2017 la Campionatele
Naționale a cucerit 151 de medalii din care: 30 medalii de aur, 52 medalii de
argint și 69 medalii de bronz .
La Cluj s-au desfășurat Campionatele Europene de gimnastică artistică
seniori, la care un rol important în organizare a avut directorul adjunct al CSS1
Timișoara domnul Adrian Durlă alături de profesorii secției de gimnastică
artistică băieți : Bobirci Paul, Iordănescu Dante, a arbitrului internațional la
această competiție prof. Bratan Sebastian, iar 4 sportive de la secția de
gimnastică fete alături de d-na prof. Tomceanu Mariana au făcut parte din
ansamblul artistic care a prezentat un program deosebit in deschiderea
Campionatelor Europene.
Profesorii noștri au participat la cursurile anuale de perfecționare
organizate de federațiile naționale de specialitate.
Comisiile și responsabilii de comisii precum și compartimentele din
cadrul CSS1 Timișoara au avut în vedere realizarea obiectivelor acestora așa
cum reiese și din rapoartele înaintate către conducerea clubului.

Director,
prof. Sebastian Gavrilă

