
Peter Lovas 
(1934, Timişoara-2001, Freiburg) 

Înotător şi antrenor de înot 

S-a născut într-o familie cu renume în oraş. Bunicul lui Antal Lovas 

(1872, Temesvar-1930, Timişoara) şi tatăl lui, Aristid Nicolae Lovas, 

au fost proprietari şi şef-redactori la Temesvarer Zeitung, singurul 

cotidian în oraş în perioada 1852-1868. Ca urmare a conținutului 

antinazist al ziarului şi a măsurilor rasiale, publicația a fost interzisă în 

anii 1940-1944. În septembrie 1944 a reapărut pâna în 1949, când a 

fost suprimat de regimul comunist. 

În anii 1940, Peter Lovas a făcut parte din echipa de înotători de la 

ILSA (Industria Lânii). În anii 1951 şi 1952 a fost ales în echipa 

națională a României şi a devenit campion la fluture şi bras. În anul 

1955 sau 1956 s-a întors la Timişoara şi a devenit antrenorul echipei 

de înotători la ILSA, echipă care a devenit una din cele mai bune din 

România. Planifica antrenamentele, întotdeauna variate, cu deosebită grijă şi mult timp în avans. 

Sub îndrumarea lui, sportivii în domeniul natației la Timişoara au devenit printre cei mai buni din 

țară. Cel mai mare succes ca antrenor l-a realizat prin pregătirea lui Ladislau Koszta pentru 

Jocurile Olimpice din 1968 în Mexico City, unde Koszta a ieşit pe locul 12 la bras 200m.   

În anul 1970, cu ocazia unei călătorii în Austria, Peter Lovas a decis sa nu se mai întoarcă în 

România. S-a stabilit la Freiburg, Germania, unde şi-a continuat activitatea de antrenor.  

Din anul 2000, în amintirea înotătorului şi antrenorului Peter Lovas, se organizează în fiecare an 

la Timişoara un concurs internațional de înot pentru copii şi juniori ″Memorialul Lovas Peter″. 

Concursul se desfăşoară sub îndrumarea antrenorului Gheorghe Szuhanek, fost elev al lui 

Lovas.  

 

Randul de jos, dreapta, Peter Lovas, antrenor, cu echipa de inotatori ILSA; randul de sus, primul 

din dreapta, Gheorghe Kun, al doilea din stanga, Gheorghe Böhm 

http://sporttim.ro/inot/memo-lovas


Surse 

Temesvarer Zeitung pe wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Temesvarer_Zeitung 

Pagina internet a foştilor sportivi de la ILSA: http://www.ilsa-timisoara.net/lovas.htm 
Anii '60: participare olimpică la înot, prin Koszta şi Lovas, articol publicat în SportTim, 2011 

Ki-Kicsoda? A Bánsági Közélet Lexikonja. Szerkesztette Damó Jenö. Temesvár 1930 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Temesvarer_Zeitung
http://www.ilsa-timisoara.net/lovas.htm

	Peter Lovas
	Înotător şi antrenor de înot


