
 
 
 
 
 

CLUB SPORTURILOR TEHNICO APLICATIVE  BUCUREȘTI 
 
 
 
 
                                           RAPORT DE ACTIVITATE 2017 
 
 
 
 
             Clubul Sporturilor Tehnico Aplicative Bucuresti este instituția publică, care 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 7 secții sportive, astfel: kaiac-canoe, modelism, 
motociclism, radioamatorism, sanie, scrimă si tenis de masa. 

 
          Activitatea sportivă se desfășoară pe bazele sportive proprii si cele din capitală, cu excepția 
secției de sanie, care își desfășoară activitatea în orasul Azuga. 

 
            Principalul obiectiv de activitate al Clubului Sporturilor Tehnico Aplicative Bucuresti, pe anul 
2017 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 Sporturilor Tehnico Aplicative Bucuresti a promovat în anul 2017 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 
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c) participarea la competiții; 
 

d) baza materială (întreținerea și perfecționare). 
 

 
             Ca obiective fundamentale în anul 2017 Clubul Sporturilor Tehnico Aplicative Bucuresti 
enumeram: 
 

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. 
 
La capitolul dezvoltarea competențelor personalului în anul 2017 putem enumera: 

 
- 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: 
 

- menținerea tradiției de selecție în țară pentru toate secțiile din cadrul clubului.  
 

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

secțiile. 
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Pentru buna desfășurare a activității sportive de performanță din cadrul C.S.T.A. 

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.T.A. Bucuresti, a 

achiziționat în anul 2017, materiale și echipament sportive necesare desfasurarii activitatii  

sectiilor din cadrul clubului pentru prezentarea în cadrul competițiilor naționale și internaționale, 

cât și pentru antrenament. 
 

În continuare vă enumerăm câteva din rezultatele sportivilor Clubului Sporturilor Tehnico 

Aplicative Bucuresti pe anul 2017:                      

                                                                    
SECTIA SANIE:   

 Antrenor: Apostol Ioan 
 
              In anul 2017  sportivi sectiei au obtinut urmatoarele rezultate: 

1. la campionatele nationale de la Innsburck   
- Craciun Eduard locul III Seniori 
- Pascu Adelina locul III Juniori 
- Banaru Ciprian locul II Cadeti 
- Pascu /Banaru loc II Juniori si loc III Juniori 
- Voinea Maria locul III la Juniori 
- Stanciu Alexandra loc II Juniori si locul II Cadetii 

        CSTA Bucuresti prin Stanciu Craciun Pascu si Banaru locul III echipe Juniori. 
  2.La CN de copii si cadeti Stanciu Alexandra a ocupat Loc.I 
  3 La CN de starturi aceeasi sportive au mai cistigat 5 medalii.  

 
 

SECTIA TENIS DE MASA:  
 Antrenor :Antohe Danut si Chiru Paul 

                  
          In anul 2017 sportivi sectiei tennis de masa au obtinut urmatoarele rezultate: 
 

a) medalie de bronz la Campionat National Echipe Juniori IV – echipe 
- Cozma David 
- Virtopeanu Andrei 
- Boroica Alex 

b) medalie de argint la Campionatele Nationale “Paleta de argint” – echipe 
- Cozma David 
- Virtopeanu Andrei 
- Boroica Alex 
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c) Medalie de bronz la Campionatele Nationale Individual dublu baieti 
- Virtopeanu Andrei 
- Marton Adam 

 
d) Medalie de bronz la Campionat National Individaual tineret dublu baietii 

- Uta Adrian 
- Pop Mihai 

 
 
SECTIA KAIAK – CANOE 

Antrenor Carstoi Constantin 
 

La campionatele nationale de seniori spotivii Cristea Andrei si Florea Cristian au ocupat Loc. 
III la proba de Kaiac 2 ,500m. 

 
 
 SECTIA DE MOTOCICLISM 
                         Antrenor Iancu Petre 
 
                           La campionatele nationale de seniori a ocupat Loc. I prin sportivul Gheorghe 
Marian, iar la cel de juniori Loc I prin sportivul Moosz Dragos. 
 
 
 
SECTIA DE SCRIMA 
                            Antenori ; Nuta Emil /  Pavel Ana / Predutoiu Ioana 
 
            Sectia de scima a obtinut in anul 2017 rezulate foarte bune,incheind anul cu un numar de 22 
medalii ,aur,argint si bronz. 
           Printe sportivii medaliati se numara surorile Bugaevschi Natalia siVlada,Chirca Delia,Corbu 
Emilia,Pavel Gabriel,Velica Denisa,Ungureanu Maria,Briciu Anne Marie si altii. 
 
 
SECTIA DE MODELISM 

Antrenor: Catalin Matei 
 
Un alt an de succes pentru sectia de Modelism a clubului CSTA Bucuresti. 2017 a insemnat 

implicarea sportivilor modelisti ca si pana acum in campionatele nationale de profil, unde acestia au 
adus 153 de medalii. De la vechii temerari modelisti pana la generatia noua, cu puternic avant de 
afirmare, echipa clubului nostru ii numara pe: 

 Dan Octavian (medaliat la aeromodele captive si automodele captive),   
Ioan Brezeanu, Florin Romete, Florian Stanica si Paolo Amari (medaliati ai 

Navomodelismului in campionatele nationale de profil),  
Alexandru Voicu (multiplu campion la acrobatie aeriana),  
Alexandru Necula, Aurelian Albu, Mihai Pospai, George Vladu, Andrei Stoiciu, Catalin Matei 

(medaliati ai Automodelismului). 
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Juniorii mari, Sergiu Scurtu si Dinu Busegeanu, dar si cei mici, Alexandru Albu si 
Alexandru Matei, au adus impreuna 58 de medalii clubului CSTA Bucresti unde au debutat si isi 
vor continua activitatea in acest mic paradis al tehnicii, Modelismul. 

 
SECTIA DE RADIOAMATORISM 

Antrenori:  Anastasiu Lucian /  Manea Janeta 
        
 

            Sectia de Radio a avut un an de exceptie datorita faptului ca in anul 2017 sportivii sectiei 
au obtinut 28 de medalii la Camp.Nationale si 38 de medalii la competitiile internationale(16 
medalii la Balcaniada.14 medalii la Cupa Europei si 8 medalii la Campionatul Mondial) 
 
Printre sportivii evidentiti se numara; 

                             
Manea Janeta 
Delcea Alexandru 
Vieru Raul Daniel 
Apostol Izabelle 
Neagu Teodora 
Stefan Cristian 
Radu Stfan 
Anastasiu Lucian 
Muller Maria 
Neacsu C-tin. 
 
 

Speram ca in anul 2018 rezultatele sa fie si mai bune. 
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