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Raport de activitate al Comisiei de Orientare cu Mountain Bike 

pe anul 2016 

 

La finalul anului trecut, Comisia de Orientare cu Mountain Bike a suferit o mare 

pierdere  prin trecerea in nefiinta a promotorului acestei discipline in Romania, domnul 

Racz Karoly, insa stafeta a fost preluata cu succes de cluburi precum Electro Sistem 

Baia Mare, Garage Racing Baia Mare si Rivulus Dominarum Baia Mare. Ei au dovedit 

ca pot continua activitatea acestei ramuri si au reusit sa organizeze concursuri de 

anvergura la un nivel ridicat. Nu au fost singurii care s-au implicat in organizarea de 

competitii de acest fel, asadar, in cursul anului 2016 pe plan intern, s-au desfasurat 

concursuri de orientare cu mountain bike si campionate nationale la Baia Mare 

(Campionat National MD, 2x2, ULD), Ploiesti (Cupa Romaniei MD si LD) si Cluj 

(Campionat National Sprint si LD). Cu aceasta ocazie le multumim tututor celor care s-

au implicat, au continuat activitatea in aceasta directie si au depus eforturi sustinute 

pentru organizarea competitiilor. 

Din punct de vedere al participarilor internationale, sportivul Toth Zoltan a 

continuat sa concureze la un nivel international ridicat. A participat la etape de cupa 

mondiala in Austria, Cehia si chiar in Lituania. A facut pregatire specifica impreuna cu 

alti sportivi straini participanti la campionatul mondial si a lucrat intens pentru obtinerea 

acestor rezultate, el terminand sezonul pe locul 84 in cadrul top 100 World Ranking. 

Astfel, el se mentine pentru al doilea an consecutiv in clasamentul international MTBO. 

De remarcat faptul ca experienta dobandita de el in cadrul acestor concursuri constituie 

o baza pentru viitori sportive, care isi vor propune sa participe la competitii 

internationale. 

De-a lungul anului 2016, Comisia de Orientare cu Mountain Bike a colaborat 

strans cu Presedintele F.R.O. si cu Comisia de Competitii, Harti, iar membrii comisiei au 

activat prin  intermediul mediului online si s-au intalnit la concursurile de orientare 

specifice. 

Din pacate, s-a demonstrat inca o data ca cea mai mare provocare a acestei 

ramuri ramane partea logistica, deoarece mentenanta si transportul bicicletelor este 

costisitoare, acesta fiind un minus daca e sa ne raportam la celelalte doua ramuri a 

orientarii. Totusi, dezvoltarea de trasee cicloturistice in intreaga tara (lucru promovat si 

de Uniunea Europeana) si interesul tinerilor pentru mountain bike in natura, reprezinta 

principalul motiv pentru care aceasta disciplina trebuie incurajata si sustinuta in 
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continuare. Ca si vechime, orientarea cu mountain bike este doar la inceput, iar 

asteptarile trebuiesc setate pe masura. Totusi, cu aceasta ocazie, subliniem potentialul 

pe care il are prin prezenta unui numar in crestere de persoane care sunt deschise 

deplasarii cu bicicleta in padure, acest lucru reprezentand o oportunitate ce nu trebuie 

neglijata 

Chiar daca momentan nu exista o baza de selectie solida pentru orientaristii cu 

mountain bike, ramura noastra nu este singura care se confrunta cu aceasta problema. 

Asadar, Comisia de Orientare cu Mountain Bike isi propune ca in anul 2017 sa 

continue activitatea de promovare prin  intermediul mijloacelor media si depunerea unui 

efort sustinut pentru a mari baza de sportivi a acestei ramuri, prin incurajarea cat mai 

multor persoane sa participe la competitiile de orientare cu mountain bike planificate 

pentru acest an. 

 

Responsabil Comisie OMTB 

  DICSO ALEXANDRA 

 


