
 

 Competiția „Start Campioni la Triatlon”, parte din cel mai mare concurs de 

triatlon din Europa de Est şi Balcani  

 

• Din septembrie, programul de selecţie a FRTRI  intră în etapa de selecţie naţională 

 

Bucureşti, 13 august, 2015 –  Triathlon Challenge Mamaia, cel mai mare concurs de acest 

gen din Europa de Est şi Balcani, integrează anul acesta competiţia „Start Campioni la 

Triatlon”. Concursul marchează startul etapei naţionale a programului cu acelaşi nume 

destinat bazei de selecţie şi pregătire a tinerilor sportivi. Astfel, copiii din toată ţara cu 

vârste între 9 şi 12 ani sunt aşteptaţi să se înscrie la următoarele probe: Aquatlon – 200 de 

metri înot, 1.25 km alergare şi Duatlon – 1.25 km alergare, 5 km bicicletă, 1.25 km alergare. 

Pentru înscrieri şi mai multe informaţii, cei interesaţi pot accesa website-ul oficial: 

www.trichallenge.ro/startcampionilatriatlon.  

 

Proiectul „Start Campioni la Triatlon” va continua în perioada septembrie-noiembrie cu o 

serie de evenimente regionale în oraşe precum: Târgu Mureş, Brăila, Constanţa, Oradea, 

Braşov, Bucureşti, cu scopul de a le prezenta copiilor din ţară oportunităţile şi benefiicile 

practicării triatlonului. Lista completă de oraşe şi detalii despre înscrierile regionale sunt 

disponibile pe www.frtri.ro.   

 

„«Start Campioni la Triatlon» este o oportunitate extraordinară pentru copii şi părinţi 

deopotrivă. Triatlonul îmbină trei discipline cunoscute – înot, ciclism şi alergare – care 

asigură o dezvoltare armonioasă a copiilor şi îi învaţă să fie mai organizaţi, mai riguroşi, 

dezvoltându-le totodată spiritul de competiţie şi respectul faţă de ceilalţi sportivi. Federaţia 

asigură tot cadrul necesar pentru pregătirea copiilor, noi îi aşteptăm să se distreze, să 

descopere triatlonul şi de ce nu, să-şi depăşească după fiecare antrenament propriile limite. 

Credem că în fiecare copil există un potenţial neexploatat, un posibil campion, şi depinde de 

noi ceilalţi să-l încurajăm să transforme acest potenţial în performanţă. Este tocmai ceea ce 

face Federaţia cu programul «Start Campioni la Triatlon»”, declară Adrian Nanulescu, 

preşedinte FRTRI.  

 

„Start Campioni la Triatlon” se desfăşoară sub patronajul Ministerului Tineretului şi 

Sportului şi European Triathon Union, cu sprijinul: La Fântâna – sponsor principal;  Felt şi 

Moş Ion Roată– parteneri tehnici. Partener de comunicare: Free Communication. 
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