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COLEGIUL ANTRENORILOR
Componenţa colegiului: Minoiu Emilian – preşedinte; membri: Lucian Galațeanu,
Dinu Gheorghe, Ileana Laza și Relu Tamaș.

Actualul mandat a debutat și s-a încheiat aproape simetric cu neînțelegeri dintre
CA și membrii din CD care în postura de sportivi au încercat să devină membrii ai
loturilor naționale sau să impună sportivi în aceste loturi. Cazul unui sportiv, membru al
CD care s-a repezit să bată selecționerul, pe stadionul din Orhei-Moldova, înainte de
proba de sprint de la SEEOC 2019, unde se încălzeau sportivii loturilor naționale
participante, rămâne o pată neagră în istoria Orientării din România.
În ședința CD din 16.12.2021, grupul majoritar, a votat, inițial, să nu fie finanțată
la Campionatul European de Schi Orientare, Andra Anghel, cea mai buna sportivă a
României din ultimii ani pentru a încerca să-i suporte o parte din cheltuieli sportivei
Anca Deac cu argumentul finanțării după competiție în urma rezultatelor.
Colegiul Antrenorilor constată că nu sunt publicate, până în prezent, criteriile de
selecție ale loturilor de seniori pentru anul 2022, cu toate ca au fost trimise către FRO
din luna decembrie 2021 și subliniază schimbarea datelor, după placul organizatorilor, a
competițiilor propuse în selecție.
A mai trecut un mandat și continuam să fim absenți, cu ștafeta de senioare, de la
starul Campionatelor Mondiale de Orientare în alegare.
Pentru 2021, FRO nu a alocat fonduri pentru cursurile de perfecționare a
antrenorilor.
CA lucrează cu ,,materialul clientului” și este îngrijorat de numărul scăzut de
sportivii pregătiți de antrenori pentru a reprezenta Romania la competiții internaționale.
Pentru Campionatul Sud Est European de Orientare este nevoie de un lot format din 32
de sportivi(câte 4 la fiecare categorie MF16,18,20 și21) și constatăm că s-au prezentat la
probele de control în 2022 doar 35. Numărul de sportivi care s-au prezentat la probele
de control în anul 2021 a scăzut cu 39,34% față de anul 2019(figura 1).

Fig.1 Numărul de sportivi care s-au prezentat la probele de control .

Media tempoului de alergare al seniorilor, la probele de control, a crescut ușor de
la 227,4 secunde /km cu o abatere standard de 18,24 în 2019 la 226,7 s ecunde /km cu
abaterea standard de 28,56 în anul 2021(figura 2)

Fig.2 Tempo la probele de control seniori.
La juniorii care au alergat în cei doi ani, viteza de alergare la probele de control a
crescut de la 266,5 secunde /km în 2019 la 246 secunde/km în 2021(fig.3). Acesta este
un progres firesc care se datorează în principal celor doi ani de antrenament care s-au
adăugat și nu se pot face aprecieri privind eficiența antrenamentelor de pregătire fizică.

Fig.3. Tempo în probele de control la juniori
Sarcinile cognitive complexe, interpretarea și alegerea variantelor, sub presiunea
timpului, la cel mai ridicat tempo, fac din orientare un sport care necesită, pentru
creșterea performanței, antrenamente pe zone noi și cât mai variate. Menționam că

federația nu a depus niciun efort pentru asigurarea condițiilor minime de pregătire
specifică a sportivilor, aceștia fiind nevoiți să alerge preponderent pe aceleași
zone(hărți). Aceasta este una din cauzele care au condus la reducerea performanțelor
obținute de sportivii României la EYOC. Astfel, în cazul competițiilor de sprint la
juniori, performanțele au scăzut de la o medie de 131,1% față de timpul câștigător în
2019 la o medie de 138,8% în 2021(figura 4). La competițiile de lungă distanță
rezultatele au fost reduse în 2021 cu 20,5% comparativ cu anul 2019(figura 5).

Fig.4 Rezultate în proba de sprint la EYOC 2019/2021

Fig.5 Rezultate în proba de lungă distanță la EYOC 2019/2021
La SEEOC loturile de seniori au obținut o îmbunătățire a performanțelor în
cursele de medie distanță unde au avut o medie 107,5% în 2021 comparativ cu 118,6 %

în 2019 dar au avut o scădere de 3% la sprint și 17,4% în probele de lungă
distanță(fig.6).

Fig.6 Rezultate seniori SEEOC 2019/SEEOVC 2021
Mai nou, Federația Romană de Orientare, prezintă public planuri de activitate,
rupte de realitate. Participarea și rezultatele obținute de sportivi, pe plan internațional,
sunt preponderent dependente de sprijinul cluburilor.

Domnul Vicepreședinte al FRO - Ionuț Patraș le-a solicitat membrilor CA să
prezinte ca fiind ilustrative pentru raportul de activitate internațională al Federației
Române de Orientare pe anul 2021 următoarele rezultate:

,,În cadrul Campionatelor Europene de Juniori de Orientare pe Schiuri, lotul României
a fost reprezentat de trei fete: Tania Sabou, Andreea Manu, Stefania Peles. Acestea au obținut
cele mai bune clasări în probele individuale locurile 29 (Sprint), 21 (Lungă Distanță), 23
(Medie distanță). Ștafeta României a ocupat locul 6!
În cadrul Campionatului Mondial de Elită, Romania a fost reprezentata de un singur
sportiv, Csucs Klaus, care a obținut locul 49 în proba de Medie Distanță.
La Orientarea în Alergare, loturile României de Juniori au participat la Campionatele
Europene de Juniori (EYOC) în Lituania, Campionatele Mondiale de Juniori (JWOC) în
Turcia, si impreuna cu seniorii la Campionatele Europei de Sud-Est (SEEOC) în Croația.
La EYOC 2021, Romania a ocupat locul 24 in clasamentul pe echipe, urcare trei locuri
fata de EYOC-ul precedent. Locurile obtinute de sportivii nostrii sunt prezentate in tabelul de
mai jos (în paranteze sunt numarul total de sportivi/stafete din categorie):
EYOC 2021

M16

M18

F16

F18

Sprint

35,54,76,82 (95)

47,82,83,92 (104)

49,65,78,dsq (88)

58,67,79,82 (89)

Lungă Distanță

47,53,67,81 (95)

61,76,86,88 (104)

20,51,76,80 (88)

65,81,84,86 (89)

Ștafeta

19 (24)

18 (27)

19 (21)

Dsq (23)

JWOC 2021

Masculin

sprint

72,84,111 (137)

long

57,71,119 (133)

medie

53 finala A, 19 finala B, 10 finala C (133)

stafeta

24 (27)

Echipa României de Seniori de Orientare în Alergare, reprezentată în 2021 de Zincă
Ionuț, Blejdea Alexandru, Ciobanu Roman, Anghel Andra și Divin Judith, a participat la
Campionatele Mondiale de Elită (W.O.C.), și impreuna cu juniorii la Campionatele Europei
de Sud-Est (SEEOC).
La Campionatele Mondiale de Elită, desfășurate în zona Doksy, Cehia, ștafeta mixtă
de sprint a ocupat locul 22 din 26 de națiuni, iar în finala de Medie Distanță s-au calificat
Andra Anghel care a obținut un loc 47 (83) și Ionuț Zincă locul 38 (102). În finala de Lungă
Distanță, au participat Andra Anghel, locul 46 (59) și Blejdea Alexandru 51 (68). Rezultatele
sunt bune în raport cu baza de selecția și puterea financiară pe care o are țara noastră, mai ales
luând în considerare terenurile pe care s-au desfășurat probele (inclusiv în zonele de Sprint,
hărțile au fost mult mai complexe decât sunt obișnuiți sportivii nostri).
La SEEOC 2021, desfășurat în Croația, lotul national de Seniori s-a comportat de
asemenea bine, contribuind decisiv pentru clasarea României pe locul 2 pe națiuni, obținând 5
medalii (3 aur, 1 argint, 1 bronz). Clasamentul pe națiuni a fost după cum urmează:”
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