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De 5 ori campioana a României, de doua ori argint, campioana a Franței in 2017, locul 1
turneul de Crăciun 2018 al inusulelor Oceanului Indian! Și multe alte medali internaționale,
Olanda,Germania.

Anul trecut sportiv a fost un an greu cu multe accidentări, dar anul acesta începe cu o medalie
de aur naționala in Dijon Franța.In perioada 26-27 Octombrie a avut loc Turneul Național
Ranking la Dijon Franța unde Narcisa a câștigat locul 1 medalia de aur !

,, Anul trecut a fost un an mai dificil, cu acidentari la genunchi și umăr dar au trecut și am
început sa ma pregătesc și mai mult chiar și in weekend, fac antrenamente și sunt mândra de
rezultatele mele, am început anul cu aur și sper sa continui așa, pe 16-17 noiembrie voi avea
un turneu internațional.

Adevarul este ca îmi este foarte greu, școala, antrenamente, dar nu ma las bătută, decât sa
stau pe străzi, cluburi și sa nu știu ce vreau de la viața mai bine așa, scoala de luni pana vineri
de la 8 la 17, de la 19 la 21 antrenamente și in weekend competiții, totul in viața se obține prin
multă munca, ambiție și seriozitate!

Multumesc antrenorilor din Franța de la Clubul ,,Les Diables Rouges Bagniolet “ si
antrenorilor din România de la CSS Nr 1 Timișoara din care mai fac parte, și in special părinților
care ma susțin și îmi sunt alături mereu, fără ei nu puteam avea aceste rezultate si consătenilor
din Ieud si Slatioara, care ma susțin și încurajează cu mesajele lor !
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Sunt mândra ca sunt românca și mai ales maramuresanca de cate ori pot ma întorc acasă!,,
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