
Motivaţie: 

Statut: 

Muncă:

Contact:

Pasiuni: 

Gicu Şerban
37, Sibiu 

„Acum îmi dau seama ca iar m-am apucat de ceva fără să am o motivatie clară. În 
ultimul timp am făcut mai mult sport, am mâncat mai puţin, mi-am mutat mai la 
stânga găurile de la curea şi am ajuns la kilogramele (drepte) pe care le aveam acum 
vreo 10 ani. E şi asta o experienţă care trebuie neapărat sărbătorită prin... sport. În 
plus, dacă pentru asta câţiva copii primesc bani ca să poată merge în continuare la 
şcoală, e şi mai bine”.

căsătorit. Mădălina - soţia, Nora - pruncul de aproape 4 ani.

 programator (IT) şi fotograf (rar).

 fotografia, joaca, înotul, ciclismul, cafeaua espresso.
 
 „Nu cred că sunt în stare să conving pe cineva să-mi plătească bazinele, nici chiar 
pentru o cauza umanitară. Nu cred ca sunt în stare nici să ţin ritmul cu “Ştafeta 
expiraţilor”. După 5 bazine o sa mă sufoc în apă şi o să mă gândesc că mai bine mă 
înscriam la proba de alergare. Ar fi fost mai simplu: mă ţineam de ficat, vomitam 
după un copac şi mergeam mai departe. Sau eventual la proba de rezistenţă în sauna 
finlandeză. Şi pentru că angoasele mele nu era suficiente, azi am aflat că sunt şi cel 
mai tânăr (expirat totuşi), ca urmare ar trebui să fiu cel mai rapid.” 
 
http://www.gserban.com, http://badorgood.com/blog/gserban
 contact@gserban.com

Despre 
Swimathon:



„Simplu: Dacă în viaţă ţi se oferă ocazia să fii în arenă şi nu în tribune, nu trebuie să 
o ratezi, în special dacă aceasta este pentru o cauza nobilă.”

căsătorit şi foarte îndrăgostit de soţia mea de etnie maghiară, adică unguroaica Jutka. 
Copii: Timea si Kristof  - 15 si 8, născuţi în 27 şi 26 iunie în zile de joi, elevi 
sârguincioşi la Liceul Unitarian János Zsigmond din Cluj.

„Adevărul gol goluţ este că nu fac nimic, iubita mea soţie le face pe toate aşa de 
bine că practic, ar trebui să stau la bazin toată ziulica dar, din respect pentru ea şi 
pentru munca ei, îi sunt alături. Avem de 15 ani o afacere cu echipamente de lucru 
personalizate. Acum la bătrâneţe ne-au apucat nebuniile şi de vreo 2 ani am început 
un proiect pe fonduri europene, deci construim o pensiune. Nu demult am turnat 
piatra de temelie, motiv pentru care cred că am fost scutit de la şedinţa foto de la 
bazin, dar am rezolvat-o rapid la birou, între două telefoane.”

Cafeaua de dimineaţă împreună cu Jutka, datul cu bicicleta pe dealuri, gătitul (în 
special cantităţi semnificative de gulaş la ceaun), berea cu prietenii, înotul.

„Îmi place ideea Fundaţiei Comunitare, îmi plac oamenii din ştafetă. Faptul că e o 
cauză bună mă motivează. Am mulţi prieteni pe care sper să-i conving să ne susţină. 
Spre deosebire de băieţi, eu mă antrenez în taină seara, cu mici pauze de saună, unde 
sunt abonat. Sper să nu ies foarte şifonat din povestea asta.”

www.ktbpromotion.ro
office@ktbpromotion.ro
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Paul Borde
44, Cluj 

Despre 
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„Cu onor recunosc că-s mândru să stau în aşa echipă, drept pentru care mă şi duc 
cu regularitate la antrenamente. Uneori le mai ratez, ascuns după pretexte. Nu mi-e 
deloc simplu să-mi amintesc stilul craul, după o vastă pauză competiţională. Am 
întotat de câteva ori împreună cu Voicu pe acelaşi culoar şi parcă am devenit ceva mai 
încrezător. Cred că putem strânge nişte fonduri semnificative cu această acţiune.”

De 16 ani am o nevastă zbuciumată, da’ iubitoare, Ramona, apoi 2 copii mortali - 
Victor 12 şi Irina 7 anişori, plus un câine trimis în delegaţie pe termen nedeterminat 
- Jackie.

Mă încord şi mă consum de 2 ani în Grup de Lux. E un biznis ce face imobiliare de 
16 ani în Cluj (de când l-a pornit Ramona) şi pe care l-am franchisat anul asta RE/
MAX. Împreună ne zbatem să-l creştem mare. 

Îmi place mult să merg pe două roţi, cu motor sau nu (da’ mai mult cu), şi de-asta 
adun kilometri şi amintiri din locuri cât mai exotice: Maroc, Tibet, America de sud. 
Îmi mai place capucino şi vinul bun, roşu. În bucătărie ştiu face salate mişto.

 „După ce anu’ trecut am strâns pe lângă mine ceva sponsori, de Voicanu a ieşit 
campion şi-n metri da’ şi-n buget, am fost chiar bucuros de mănuşa aruncată anul 
acesta de către veteranu’ Bojan. Îmi place tare ideea acţiunii, mă bucur să pot ajuta 
copiii nevoiaşi, iar provocarea cu înotatul e una care n-are decât să-mi răscolească 
testosteronu’ şi poate să scurteze cureaua şi la mine”.

www.grupdelux.ro
razvan.cuc@grupdelux.ro
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Răzvan Cuc
42, Cluj 



„Am practicat înotul de la 6-16 ani. Dar una e să înoţi de nebun pentru o glorie efemeră 
şi alta pentru o cauză. Le mulţumesc mult celor care anul trecut m-au motivat şi sprijinit. 
M-am simţit bine la Swimathon 2010, deci aş vrea ca şi prietenii mei Paul, Gicu şi 
Răzvan să se simtă la fel în 2011. Din sponsori acum devin competitori. Toţi trei sunt 
oameni de calitate, plini de umor. Cred că o să ne distrăm pe cinste şi mai ales, sper să 
adunăm o sumă consistentă. Ştiu că există mulţi oameni dispuşi să ajute. Optimiştii, 
credincioşii şi generoşii sunt cei care pot schimba lumea. Voi înota pentru ei!”

căsătorit de 20 de ani cu Kitty. Vladimir 13 şi Ioachim 11, drept urmare.

editor la propria editură mică, fotograf freelancer, uneori profesor, de cele mai multe ori 
elev.

oameni, cărţi, poze, călătorii şi câteva sporturi. Am scris împreună cu Gicu o carte despre 
fotografie, care se cheamă culmea! Înot sincron.

 „Acum mulţi ani, era în târgul de vechituri un om care făcea un show cam de plâns: se 
dădea peste cap cu o rablă de motocicleta într-o bilă mare făcută din platbandă. Zicea 
aşa: Sunt cel mai bătrân cascador din lume! Îmi risc viaţa pentru doar 5 lei! Aşa şi eu – sunt 
cel mai bătrân din Ştafeta gloriilor expirate. La fel ca acel cascador, îmi risc şi eu un pic 
viaţa pentru 1 leu, 5 sau 10 pentru fiecare tură de bazin înotată. Dacă anul trecut a fost 
anduranţă, acum va fi viteză! Mă antrenez ca anul acesta să înot craul fiecare lungime de 
bazin sub 42 de secunde. Cardiologul meu ar fi bine să nu afle chestia asta”.

www.aquaforte.com, www.diafragma9.ro
voicu@aquaforte.com
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