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Daria, vedetă la Izvorani

Două titluri obținute de înotătoarea de la ACS Junior Swim la Turneul Campionilor

 

 

În weekendul precedent, la bazinul olimpic de la Izvorani a avut loc Turneul Campionilor, competiție care închide anul competițional 2019 și care a
reprezentat sărbătoarea natației din România. La acest turneu s-a participat doar pe baza de invitație și au fost prezenți 250 sportivi de la 40 cluburi din tară.
Printre invitați să numărat și Daria Asaftei sportiva clubului ACS Junior Swim Iași care a reprezentat cu mândrie orașul Iași câștigând locul I și medalia de
aur la probeple de 50 și 100 m bras ACS Junior Swim Iași mulțumește clubului Oxygen Sport Iași care susține înotul de performanță Ieșean, asigurând locul
în care se antrenează sportivii.
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What do you think?
0 Responses

     

FC Politehnica: țara arde şi baba se
piaptănă
28 comentarii • o zi în urmă

gin — Vă doresc concediu plăcut când casa
vă arde. Dar mai bine să nu se ajungă
acolo.

Bloomberg: Afacerile bizare sunt
înfloritoare. Cei mai bogaţi oameni …
1 comentariu • o zi în urmă

Eugen — Ban la ban si paduche la golan.

Danileţ: Decizia Guvernului de
desfiinţare a SIIJ este corectă atât …
3 comentarii • o zi în urmă

fiji — Da' ce, Vasilică tată, te simți cu SIIJ-ul
pe căciulă? Da' de faptul că hotărârea a fost
luată noaptea, ca hoții, nu ai de spus nimic?

Fiul lui Sile Cămătaru, prins drogat la
volan de poliție
1 comentariu • o zi în urmă

Bunicu' — Iertați-l, că nu știe, NICI DE
DATA ASTA, ce face!!!
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 Recomandă

ALTE TITLURI
În noaptea dintre ani, autobuzele/tramvaiele vor
circula în Iași până la ora 4

Trasee de tramvai: – traseul 3:
Gara – Centru – Târgu Cucu –
Tatara (...)

+ program ctp, tramvai, autobuz

Un microbuz cu 10 pasageri s-a răsturnat la
intrarea în Răducăneni. Victime rănite ușor

Astfel, la intrarea în
Raducaneni dinspre Iasi,
tânarul a pierdut controlul
volanului, a (...)

+ accident, microbuz, raducaneni

Nu vă aventurați cu mașina spre Fântânele.
Drum închis din cauza viscolului

Lungimea sectorului de drum
afectat este de aproximativ 6
km. Utilajele de deszapezire
din comunele (...)

+ viscol, lespezi, drum inchis

Soţ şi soţie spulberaţi de pe marginea drumului
de un şofer grăbit nu se ştie unde

Prezenta un politraumatism
prin accident rutier,
traumatism cranio-cerebral,
amnezie retrograda, hem (...)

+ accident, Iasi, sot, sotie, loviti

La un pas de moarte în BMW, într-o tamponare
extrem de violentă la 3 noaptea în Copou

Înca un accident produs de
soferul unui BMW pe strazile
Iasului. Evenimentul care s-ar �
putu (...)

+ BMW, lovit, Iasi, Politia

Cazul pacientei arse la Floreasca: Incendiul a
pornit de la folosirea greșită a bisturiului

Secretarul de stat a explicat ca
pentru dezinfectarea blocului
operator a fost folosit un
biocid car (...)

+ cauze, incendiu, pacient, bisturiu, �oreasca
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pentru intrarea in legalitate si recuperarea daunelor.


