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                                            RAPORT DE ACTIVITATE  2016 
 
 
 Clubul Sportiv Școlar ,,Triumf,, instituție publică, înființat în anul 1958, se află în subordinea 

Ministerului Tineretului și Sportului și este profilat pe selecția, pregătirea și instruirea copiilor și juniorilor. 

 Activitatea este finanțată de la bugetul de stat și din venituri extrabugetare. 

 Clubul este organizat  în prezent în 15 secții sportive, astfel: atletism, canotaj, gimnastică artistică, 

gimnastică aerobică, gimnastică ritmică, înot, kaiac-canoe, hochei pe gheață (băieți, fete), patinaj artistic, 

polo, rugby, sărituri în apă, scrimă, tir (glonț), tir (talere). 

 Activitatea sportivă se desfășoară pe bazele sportive din capitală, cu excepția secției de tir glonț, care 

își desfășoară activitatea în poligonul din incinta clubului. 

 Principalul obiectiv de activitate al Clubului Sportiv Școlar ,,Triumf,, pe anul 2016 a fost: 

 a) performanța, selecția, pregătirea și participarea la competițiile interne și internaționale; 

 b) promovarea spiritului de fair-play, combaterea violenței și dopajului în activitatea proprie; 

 c) promovarea unei sau mai multor dișcipline sportive; 

 d) organizarea de competiții sportive în conformitate cu statutele și regulamentele federațiilor 

sportive naționale.  

 Clubul Sportiv Școlar ,,Triumf,, a promovat în anul 2016 cu prioritate dișciplinele, ramurile și 

probele sportive cuprinse în programul Jocurilor Olimpice. 

 

 Pentru obținerea și îmbunătățirea performanțelor sportive a avut ca obiectivitate: 

 a) selecția la nivelul copiilor și juniorilor; 

 b) pregătirea și formarea sportivilor;  

            c) participarea la competiții; 

 d) baza materială (întreținerea și perfecționare). 
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 Ca obiective fundamentale în anul 2016  Clubul Sportiv Școlar ,,Triumf,, enumerăm: 

1. Selecția unui număr mare de sportivi anual pentru fiecare ramură de sport pentru formarea și 

perfecționarea grupelor. 

2. Pregătirea și formarea unui număr sporit de grupe de sportivi  în funcție de numărul de 

antrenori pe ramură de sport, precum și pe categorie de vârstă și clasificare a sportivilor. 

3. Participarea unui număr mare de sportivi la competițiile interne și internaționale și obținerea 

unui număr mare de sportivi la loturile naționale. 

 De asemenea am avut ca obiectiv organizarea cursurilor de inițiere și la următoarele secții ale 

clubului: gimnastică artistică, gimnastică ritmică, gimnastică aerobică, scrimă, tir, rugby. 

 La capitolul dezvoltarea competențelor personalului în anul 2016 putem enumera: 

 - susținerea antrenorilor care nu au facultate în vederea continuării studiilor de specialitate; 

 - prezentarea antrenorilor la examenul de promovare; 

 - asigurarea participării la cursurile de perfecționare profesională organizate de federațiile de 

specialitate. 

 Pentru buna desfășurare a activității în continuare avem în vedere următoarele aspecte: 

 - continuarea legăturii cu Liceul Tehnologic ,,Cezar Nicolau,, din Brănești și CSN Nicolae Navasart 

Snagov, pentru secțiile de kaiac-canoe și canotaj care sunt cazate în aceste instituții; 

  - menținerea tradiției de selecție în țară pentru secțiile de canotaj și kaiac-canoe ca cerințele 

referitoare la datele antopometrice sunt pretențioase și mai greu de găsit.  De altfel această metodă s-a 

dovedit efecientă dealungul anilor;  

 - se impune îmbunătățirea selecției din punct de vedere cantitativ și calitativ la secțiile de gimnastică 

artistică, gimnatică aerobică, rugby, patinaj artistic, înot, kaiac-canoe. 

 Pentru buna desfășurare a activității sportive de performanță din cadrul C.S.S.Triumf București și de 

a participa la competițiile sportive oficiale și antrenamente în vederea obținerii de rezultate pentru atingerea 

obiectivelor propuse, cu sprijinul M.T.S, C.S.S.Triumf a achiziționat în anul 2016, 50.000 cartușe pentru 

secția de tir talere și 1 pușcă Beretta cal.12 692 Plus Trap B- Fast; 18.150 cartușe pentru secția de tir glonț; 5 

costume concurs gimnastică aerobică și echipament sportiv pentru prezentare în cadrul competițiilor 

naționale și internaționale cât si pentru antrenament. 
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   În continuare vă enumerăm câteva din rezultatele sportivilor Clubului Sportiv Școlar Triumf pe anul 2016: 

   
ATLETISM –  loc I, 2 locuri II (Campionat Național -aruncări lungi), 2 locuri I (Campionat 

Național – Juniori 3), loc II (Campionat Național copii), loc II (Campionat Național copii), loc III 

(Campionat Balcanic Juniori 1), loc III (Campionat Național Juniori 1), 

CANOTAJ –  loc IV ( Campionat Național de Juniori) 

KAIAC CANOE – 2 locuri I ( Campionat National seniori), loc II ( Campionat National 

seniori), loc III ( Campionat National seniori), 2 locuri I, (Campionat Național Juniori I), 3 locuri II ( 

Campionat Național Juniori I), loc III (Campionat Național Juniori I) 

GIMNASTICĂ AEROBICĂ–  loc II (Campionatul Național individual), loc I (Campionatul 

Național),  2 locuri III (Campionat Național trio), loc III ( Campionat Național perechi mixte), locII 

(Campionat Mondial) 

GIMNASTICĂ RITMICĂ – 3 locuri I (Campionatul Național), 2 locuri II (Campionat 

Național) 

HOCHEI – locul II (Campionatul Național Senioare) 

POLO – locul I (Campionatul National Juniori II), locul III (Campionat Național Juniori I), 

locul III ( Campionat Național copii), locul II ( Campionat Național Juniori III) 

PATINAJ – 3 locuri I ( Campionatul National) 3 locuri III (Campionatul National ) 

SĂRITURI ÎN APĂ –  6 locuri I (Campionat National Juniori), loc III ( Campionat National 

Juniori) 

SCRIMĂ – 3 locuri III  (Campionat National copii) 

TIR – Aer Comprimat- 14 locuri I, 11 locuri II, 10 locuri III (Campionat National) 

TIR - Talere Trap si Dublu Trap- 10 locuri I, 10 locuri II, 10 locuri III (Campionat National). 

 

                                   Director CSS Triumf, 


