
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Concurs Internaţional de Nataţie 
 

,, Cupa Mureş ‘‘ 

şi  Memorialul ,, Tóth Páll  József ‘‘  Ediţia XXII 
 

Data : 16 mai 2015 
Bazin : 50 m- 10 culoare  / tem.apei 28

0
C 

Locul : Bazin  Tîrgu – Mureş din Complexul Mureşul (Weekend) str.Plutelor nr.2 
Reuniuni :-  2.   – reuniuni: 16 mai 2015  (sâmbătă)  ora  1000  şi ora 16 00 
Condiţii de cazare şi masă : Putem facilita servicii de cazare la hotel si cămin . 
Sportivii invitaţi din străinătate nu plătesc taxă de participare . 
Pentru sportivii invitaţi din străinătate asigurăm cazare si masă gratuit începând din 15mai 
cu cină, şi terminând cu 17 mai 2015 mic dejun  si pachete de drum. 
Vă rugăm să ne trimiteţi comenzi  ferme de cazare şi masă până la data de 05mai 2015 la 
fax 0265/212135, sau pe e-mail: peteleyattila@yahoo.com . 
Taxa de participare : 30 lei / sportiv  
Înscrierile să sosească pănă la data de 06 mai 2015  pe formulare Centralizator FRN pe 
adresa e-mail : peteleyattila@yahoo.com  
Pentru accesul în incinta bazinului este obligatoriu ca insotitorii si sportivii să poarte şlapi 
şi cască de baie pentru sportivi .  
Premii : Vor fi premiaţi  primii 3 clasaţi cu medalii si obiecte la fiecare categorie de vârstă.  

Cei mai buni sportivi la fete si băieţi după tabela internaţională vor primii cupe şi 
alte premii în funcţie de sponsori. 
Premierea sportivilor se va face la categoriiile 9-10-11-12-13-14-15 ani şi mai mari 
atât la băieţi cât şi la fete. 

Şedinţa tehnică va avea loc în data de 15 mai 2015 ora 19, la Casa de Oaspeţi a Primăriei 
din acelaş Complex. 
Sunt invitaţi echipe din străinătate şi cluburi din ţară : Ungaria, Slovacia, Serbia,   

precum si cluburi din ţară :-Timişoara Arad. Oradea, Baia Mare, Alba Iulia,Cluj 

Napoca, Odorheiu Secuiesc, Bistrita, Piatra Neamţ, Constanţa, Bucureşti, Campina, 

Iasi,Bacau, Sibiu, Hunedoara si alti doritori să participe la concursul nostru. 
 



 

 

 
Programul concursului :    

     

Sâmbătă 17 mai ora 10:00           

  

1.   50 craul băieţi 9-11 ani    

2.   50 craul fete 9 -11 ani   

3. 100 craul băieţi 12 -15 ani şi mai mari 

4. 100 craul fete 12-15 ani şi mai mari 

5.   50 spate băieţi 9-11 ani  

6.   50 spate fete 9-11 ani  

7. 100 spate băieţi 12-15 ani şi mai mari 

8. 100 spate fete 12-15 ani şi mai mari 

     

 

 

Sâmbătă 17 mai ora 16:00 

 

  9. 50 bras băieţi 9-11 ani    

10.   50 bras fete 9-11 ani   

11. 100 bras băieţi 12-15 ani şi mai mari 

12. 100 bras fete 12-15  ani şi mai mari 

13.   50 fluture băieţi 9-11 ani  

14.   50 fluture fete 9-11 ani    

15. 100 fluture băieţi 12-15 ani şi mai mari 

16. 100 fluture fete 12-15 ani şi mai mari 

 

 

Persoana de contact : 

Prof. Petelei Attila, tel.  mobil:0726/340745  

Prof. Szeghalmi Andrea mobil :0745880466 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 



 

 

 

 

 

CAZARE : Hotel Continental Tg Mures 
Cazare 15-17mai 2015 
40 lei/persoana/noapte (loc in camera dubla sau tripla) 
Tariful de cazare include mic dejun meniu fix 
Pranz + Cina 28 lei/zi/persoana 
Meniuri fixe 
Total pachet 68 lei/persoana/zi 
Alte mentiuni : 
• Tarifele de mai sus sunt exprimate in Lei si includ TVA si taxa locala. 
• Oferta include internet gratuit in camere. 
• Tarifele nu includ taxa pentru parcare 
• Tarifele sunt valabile pentru conditiile de mai sus. Modificarea perioadei, a numarului de participanti 
sau a altor conditii, atrage dupa sine si modificari ale ofertei. 
• Camerele nu au fost rezervate inca, aceasta fiind doar o oferta. Confirmarea serviciilor si a ratelor se 
va face in functie de disponibilitatea hotelurilor(50locuri disponibile ) in momentul primirii in scris a 
comenzii dumneavoastra. 
• Hotelul isi rezerva dreptul de a solicita un raspuns ferm in 24 ore, in cazul in care pentru aceeasi 
perioada apare o noua cerere. 
• Modalitate de plata: numerar la receptie sau transfer bancar in avans 100% 
 
Lucia Petrica 
Sales Coordinator 
CONTINENTAL TIRGU MURES 
Piata Teatrului 5-6, cod 540046, Tirgu-Mures, Romania 
Tel: +40-372- 658800 
Mobil: +40-740-147396 
Fax: +40-372-658801 
 

www.continentalhotels.ro 
 

 

 

 

 


