
CONCURSURI ŞI COMPETIŢII SPORTIVE DESFĂŞURATE LA NIVEL EUROPEAN

A. Turneul Internaţional de Torball – Juniori care s-a desfăşurat la Zollikofen în Elveţia în data de 29 mai 2010. 

La această competiţie au participat 12 echipe din 6 ţări  din Uniunea Europeană (Austria,  Elveţia, Germania, România, Slovacia şi
Ungaria), iar elevii Liceului pentru Deficienţi de Vedere s-au clasat pe locul II. Echipa şcolii a fost formată din elevii: Pleş Ioan, Căbuz
Mihai Gheorghe, Marta Gligor Horaţiu şi Fetti  Gavrilă.  Ei  au fost antrenaţi  de domnul  Tiberiu Furda şi  domnul  Călin Vădan –
profesori de educaţie fizică şi sport ai liceului.

B. Începând cu anul şcolar 2011 – 2012, echipa de torball a Liceului Special pentru Deficienţi de Vedere şi –a modificat componenţa.
Dacă până în acel an şcolar echipa liceului a fost formată din elevi din cadrul ciclului de învăţământ liceal, începând cu anul şcolar 2011
– 2012 echipa este formată din elevi din ciclul de învăţământ gimnazial. Această schimbare a reprezentat un nou început şi o nouă
experienţă pentru echipa de toball a liceului, care sperăm să le aducă succes pe măsură ce aceştia vor căpăta curajul şi experienţa
necesară unui adevărat jucător de torball.

C. Turneul Internaţional de Torball – Juniori, din Zollikofen, Elveţia, 02 iunie 2012

La acest concurs s–au înscris echipe de torball din diferite ţări europene, echipe formate din copii cu deficienţe de vedere, cu vârsta până
la 19 ani. La competiţia organizată în anul 2012 au participat 13 echipe din 5 ţări europene:  Austria, Elveţia, Germania, România şi
Slovacia.

Echipa de torball a Liceului Special pentru Deficienţi de Vedere, Cluj – Napoca, coordonată de domnul Călin Marian Crăciun, profesor de
educaţie fizică şi sport, a fost alcătuită din 4 membri : Georgiu Robert, Kovacs Krisztian, Paul Bogdan şi Dan Sîngeorzan, elevi din
clasele a VII – a şi a VIII – a. Aceştia au participat pentru prima dată la acestă competiţie internaţională de mare anvergură, clasându –
se pe locul al III-lea din cele 6 echipe care au format grupa a doua valorică, cea a elevilor din ciclul gimnazial.

D. Turneul Internaţional de Torball –Wilhelmshaven, din Germania, 31 august – 02 septembrie 2012.
La concurs s–au înscris echipe de torball din diferite ţări europene. Echipele sunt formate din adulţi cu deficienţe de vedere cu vârsta
cuprinsă între 27 şi 72 de ani.

La competiţia organizată în 2012, au participat 10 echipe din 5 ţări europene: Austria, Elveţia, Germania, România şi Belgia.  Echipele
participante sunt următoarele : Antwerpen, Berlin, Borgsdorf, LDV Cluj – Napoca, Dortmund – Kirchderne, Halle, Magdeburg, Wien,
Zurich, Wilhelmshaven. Aceste echipe sunt recunoscute pe plan european pentru rezultatele deosebite obţinute de–a lungul timpului la
prestigioase concursuri.



Echipa de torball a Liceului Special pentru Deficienţi de Vedere, Cluj – Napoca, coordonată de domnul Călin Marian Crăciun, profesor de
educaţie fizică şi sport, a fost alcătuită din 4 membri: Georgiu Robert, Kovacs Krisztian, Budusan Sebastian şi Dan Sîngeorzan, elevi din
clasele a VII – a şi a VIII – a. 

Printre echipele de toball seniori participante la competiţia din Germania, echipa de la Cluj-Napoca a fost singura echipă de juniori . Elevii
din cadrul Liceului pentru Deficienţi de Vedere, Cluj, cu vârsta de 14 ani au concurat în această mare competiţie cu echipe de adulţi cu
deficienţe de vedere cu vârsta cuprinsă între 27 şi 72 de ani. Ei au fost invitaţi  să participe la  Turneul Internaţional de Torball –
Wilhelmshaven, din Germania ca urmare a rezultatelor deosebite obţinute la concursurile anterioare de torball.

Deşi s–a calificat pe locul 10, echipa de torball  LDV Cluj – Napoca, aşa cum este recunoscută în lumea competiţiilor sportive pentru
persoanele cu deficienţe de vedere, a primit Cupa pentru cea mai tânără echipă de torball participantă la competiţie.

E. Liceul Special pentru Deficienţi de Vedere, Cluj–Napoca, a participat în data de 31 august 2013, la Turneul Internaţional de
Torball din Wilhelmshaven, Germania. La acest concurs se înscriu anual echipe de torball din diferite ţări europene, echipe formate din
adulţi cu deficienţe de vedere.

La competiţia organizată în acest an au participat cele mai bune 10 echipe de torball din 5 ţări europene:  Austria, Elveţia, Germania,
România şi Belgia.

Echipele participante au fost următoarele : Antwerpen – BELGIA, Berlin – GERMANIA, Borgsdorf – GERMANIA, LSDV Cluj–Napoca
– ROMĀNIA,  Dortmund–Kirchderne –  GERMANIA,  Kassel  – GERMANIA,  Magdeburg-  GERMANIA,  Wien –  AUSTRIA,  Zurich-
ELVEŢIA, Wilhelmshaven – GERMANIA. Aceste echipe sunt recunoscute pe plan european pentru rezultatele deosebite obţinute de–a
lungul timpului la prestigioase concursuri. 

Echipa de torball a Liceului Special pentru Deficienţi de Vedere, Cluj – Napoca, coordonată de domnul Călin Marian Crăciun, profesor de
educaţie fizică şi sport, este alcătuită din 4 membri : Sîngeorzan Dan, Buduşan Sebastian, Georgiu Robert şi Kovacs Kristian. Aceasta
este singura echipă de torball de juniori participantă la competiţia din Wilhelmshaven, Germania, restul echipelor participante la concurs
fiind echipe de seniori. 
Elevii din cadrul Liceului Special pentru Deficienţi de Vedere, Cluj, cu vârsta de 15 ani au participat la această mare competiţie cu echipe
de adulţi cu deficienţe de vedere cu vârsta cuprinsă între 27 şi 72 de ani
Organizatorii  competiţiei  au apreciat rezultatele deosebite ale echipei clujene de torball  şi  au dorit  ca aceasta sã fie prezentă şi  la
competiţia de anul acesta.



F. Turneului Internaţional de Torball Junior, competiţie ce-a avut loc la Zollikofen, Berna, Elveţia, 30 mai – 03 iunie 2013
Echipele participante la turneu au fost din Elveţia: 3 echipe din Zurich şi Tirol, 2 echipe din Zollikoffen; din Germania au participat 2
echipe una din Baar şi una din Marburg. De asemenea, au participat o echipă din Austria, Viena şi una din Slovacia, alături de echipa de
torball din Cluj-Napoca, România.

Echipa de torball a Liceului Special pentru Deficienţi de Vedere Cluj-Napoca a obţinut locul al V-lea în grupa I, cu 3 victorii, un egal şi 3
înfrângeri totalizând un scor de 7 puncte. Echipa s-a clasat pe locul al IX-lea dintr-un total de 15 echipe participante.

Câştigătorul turneului a fost o echipă din Zurich, Elveţia.

Echipa României a fost reprezentată de 4 elevi din cadrul Liceului Special pentru Deficienţi de Vedere, Cluj – Napoca : SINGEORZAN
DAN, GEORGIU ROBERT, BUDUSAN SEBASTIAN, BURULEA NICOLAE, toţi tinerii având vârste cuprinse între 14 şi 15 ani.

Echipa de înot a Liceului Special pentru Deficienţi de vedere, condusă de către doamna profesor Emeşe Maniu a participat la mai multe
competiţii sportive internaţionale unde au obţinut rezultate deosebite, după cum urmează.



Campionatele Europene de Nataţie IPC Berlin, 3-10 iulie 2011

Patru tineri  înotători  cu deficienţe de vedere cu vârste
între 14-16 ani, Samuel Ciorap, Naomi Ciorap, Petrisor
Prundaru,  Valentin  Velecico,  împreună  cu  un  tânăr 
înotător  cu  dizabilităţi  fizice,  Ionel  Romaniuc  (16)  şi
asistentul  acestuia,  Andrei  Griguta,  însoţiţi  de  către
antrenoarea lor,  Emese Maniu, şi  Sally Wood-Lamont,
au  participat  pentru  prima  dată  la  Campionatele
Europene de Nataţie IPC. Toţi cei cinci sportivi au format
prima  echipă  de  înotători  români  care  s-au  calificat
pentru  Campionatele  Europene  IPC,  o  realizare
remarcabilă  după  doar  doi  ani  şi  jumătate  de  înot
competiţional. În total, au participat 440 de sportivi din
36 de ţări,  iar  pentru  înotătorii  români  a  fost  cea mai
dură competiţie  de până acum, ei  formând una dintre
cele mai  tinere echipe din  competiţie  şi  concurând cu
sportivi cu o experienţă de cel puţin zece ani.

Naomi Ciorap a obţinut locul 4 la proba de 200 m  individual mixt, locul 5 la 100 m bras şi locul 5 la 50 m liber, calificându-se la toate
aceste probe pentru Londra 2012. Ea s-a clasat de asemenea pe locul 2 în proba de 100 m spate feminin şi pe locul 6 la 100m liber.
Samuel Ciorap a obţinut doar locul 6 în finala de 100 m bras, cu un timp de 1.12 minute – cel mai bun timp al său de până acum. Samuel
s-a calificat de asemenea pentru Londra la 50 m liber, chiar dacă nu a obţinut un loc în  primii şase.



Valentin şi-a îmbunătaţit cel mai bun timp cu 6 secunde la 100 m
bras, obţinând locul 5, aceasta însemnând că acum este al 5-lea în
clasamentul  european  –  un  rezultat  excelent.  tinerii  înotători  au
obţinut rezultate bune, dar nu au câştigat nicio medalie: totuşi, toţi
şi-au îmbunătăţit cel mai bun timp cu 3 până la 7 secunde în toate
probele,  demonstrând  că  sunt  capabili  să  se  perfecţioneze,  iar
Samuel şi Naomi s-au calificat deja pentru Londra în patru probe.
Trebuie  să  reţinem că  ei  au  doar  15-16  ani  şi  au  concurat  cu
înotători în vârstă de 20 de ani sau mai mult, majoritatea având o
experienţă de peste zece ani de înot competiţional. Aceste rezultate
sunt excelente.

Openul Internaţional de la Brescia 11 decembrie 2011

Patru sportivi reprezentând echipa de înot a Centrului Lamont au participat la acest Open Internaţional de Nataţie de la Brescia din 11 
decembrie 2011: Ciorap Naomi; Ciorap Samuel; Velecico Valentin şi Prundaru Petre, care au fost însoţiţi de antrenoarea lor, Emese 
Maniu. Au participat 53 de echipe și peste 200 de sportivi din 15 ţări. Rezultatele au fost următoarele:

Nr.crt. Numele şi prenumele Locul Proba

1. Ciorap Naomi I 200 m IM

2. Ciorap Naomi II 100 m liber
100 m bras

3. Ciorap Samuel I 100 m bras

4. Ciorap Samuel I 200m IM

5. Ciorap Samuel III 100m spate

6. Velicico Valentin I 100 m spate



7. Prundaru Petre I 100 m spate

8. Prundaru Petre III 50 m liber

Aceste rezultate sunt foarte bune pentru echipă, iar Valentin s-a calificat pentru Londra 2012, împreună cu Naomi şi Samuel.

Openul International al Ungariei Eger, 9-11 martie 2012

Nr.crt. Numele şi prenumele Locul Proba

1. Ciorap Naomi I 50 m liber

2. Ciorap Naomi I 100 m liber

3. Ciorap Naomi I 200 m individual mixt

4. Ciorap Samuel I 100 m bras

5. Ciorap Ana I 100 m liber

Nouă membri ai echipei de înot a Centrului Lamont 
au participat la acest Open International de Natatie 
al Ungariei din 9-11 martie 2012: Ciorap Naomi; 
Ciorap Samuel; Velecico Valentin; Ciorap Ana; 
Prundaru Petre; Ciorap Elisei; Romaniuc Ionel; 
Bologa Alexandru si Giorgiu Robert, însotiti de 
antrenoarea lor, Emese Maniu. Au concurat 14 
echipe si peste 100 de sportivi din 7 tări. Rezultatele 
au fost următoarele



6. Ciorap Ana I 100 m bras

7. Ciorap Ana II 50 m liber

8. Ciorap Samuel I 100 m bras

9. Ciorap Samuel I 100m spate

10. Ciorap Samuel I 50 m liber

11. Ciorap Samuel I 100 m liber

12. Ciorap Samuel I 400 m liber

13. Velicico Valentin I 100 m spate

14. Prundaru Petre I 100 m liber

15. Prundaru Petre I 50 m liber

16. Prundaru Petre II 200 m individual mixt

17. Prundaru Petre II 100 m bras

18. Ciorap Elisei II 100 m spate

19. Ciorap Elisei II 100 m liber

20. Ciorap Elisei II 50 m liber

21. Bologa Alexandru I 100 m bras

22. Bologa Alexandru I 400 m liber

23. Bologa Alexandru II 100 m spate



Campionatul Internaţional de Înot pentru Persoane cu Dizabilităţi al Marii BritaniiSheffield,
6-8 aprilie 2012

 

Rezultatele obţinute au fost următoarele:

- S13 Naomi Ciorap: locul 2: 50m liber; 100m liber; 200m individual mixt

- S13 Petrisor Prundaru: locul 5: 100m liber; locul 6: 100m bras

- S12 Ana Ciorap: locul 3: 100m spate; 100m bras; locul 4: 100m liber

- S12 Samuel Ciorap: locul 1: 100m bras; locul 2: 100m spate;

- S11 Valentin Velecico: locul 4: 100m bras ; 100m spate

Şase membri ai echipei de nataţie a Centrului Lamont au
participat  la  acest  Open  Internaţional  de  Înot  al  Marii
Britanii  în  perioada  6-8  aprilie  2012:  Ciorap  Naomi,
Ciorap  Samuel,Velecico  Valentin,Ciorap  Ana,  Prundaru
Petre, Ciorap Elisei,  însoţiţi  de antrenoarea lor, Emese
Maniu.  Au  participat  465  de  sportivi  din  45  de  ţări  –
acesta a fost un mini-campionat mondial şi o foarte bună
pregătire  pentru  Jocurile  Paralimpice.  (Clasele  au  fost
următoarele:  S11  =  complet  nevăzători;  S12-13  cu
deficienţe de vedere). 



Jocurile Paralimpice 2012-LONDRA, ANGLIA

La jocurile Paralimpice de la Londra a participat Ciorap Naomi şi a obţinut locurile 7 şi 8.

 

Jocurile Special Olimpics

Rezultatele au fost următoarele:

Nr.crt. NUMELE ŞI PRENUMELE LOCUL PROBA
1. Soos Kinga I Atletism
2. Benke Monica II Atletism
3. Benke Monica I Înot 25 m
4. Soos Kinga II Înot 25 m


