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Situația competițiilor de nivel național din România
Încă de la preluarea mandatului am efectuat toate demersurile pentru a asigura tranziția sistemului
competițional într-un mod de lucru bazat mai puțin pe vorbe și promisiuni, introducând obligativitatea ca
pentru fiecare eveniment de nivel național (organizare sau parteneriat) cluburile interesate să depună
angajamente scrise, care vor fi publice pe toată durata anului competițional.
În 2020 au existat candidați unici pentru fiecare concurs de anvergură, chiar și pentru Cmpionatele
Naționale din septembrie, calendarul inițial fiind definitivat în februarie 2020. Cu toții am fost luați prin
surpindere de pandemia generată de COVID19, care a relocat cea mai mare parte a competițiilor
naționale, competițiile internaționale fiind complet anulate sau amânate cu un an.
În 2021, de asemenea, au existat candidați unici pentru fiecare concurs de anvergură, calendarul
fiind definitivat în noiembrie-decembrie 2020.
În continuare solicit cluburilor interesate seriozitate în aplicațiile pentru anul 2022, cu
promisiunea că FRO își va respecta angajamentele cu seriozitate și strictețe față de parteneri, așa
cum a făcut-o și în 2020. Atât în 2021, cât și pe viitor, nu impunem condiții birocratice inutile și
suntem de partea cluburilor cu care vom lucra, o competiție bine organizată fiind principalul țel al
tuturor părților implicate.
Pentru bunul mers al competițiilor interne este ca o noua comisie de Competiții și Hărți să
activeze și anume toți membrii să fie implicați la toate competițiile de nivel național.
De asemenea, pentru o mai buna informare la nivel local, sunt publicate în cloud listele cu arbitri
federali, iar dacă persoane active în orientare nu se regăsesc acolo, vă rog să vă adresați colectivului
regional de arbitri sau colegiului central și se vor organiza regulat sesiuni de formare arbitri.
Solicit pe această cale cluburile să sprijine mai mult activitatea federală, măcar la nivel zonal, prin
implicarea mai mare a arbitrilor din zona competiției. Activitatea de arbitraj în România, spre deosebire
de perioada 2000-2014, este remunerată în prezent la limitele superioare permise de lege, cu asigurarea
cheltuielilor de cazare masă și trasnport.
De asemenea, conducerea FRO prin secretariat, președinte și vicepreședinți își exprimă
disponibilitatea pentru sprijin în teritoriu, pentru obținerea de orice beneficiu pe plan local/zonal
pentru activitățile de sub egida FRO (fără a ne limita la: adrese/solicitări de sprijin din partea
FRO, acordare susținere pentru înființări de noi secții de orientare în cadrul cluburilor copiilor,
școli, întruniri cu personaje decidente la nivel local-zonal, sponsori, conferințe de presă etc.).
Situația competițiilor de nivel internațional din România
În contextul pandemic, FRO a solicitat decalarea JWOC 2022 în 2023, ce va avea loc la Baia
Mare, iar SEEOC și SEEMOC, ce vor avea loc în județul Brașov, au fost amânate din 2021 în 2022.
Strategia ca vicepreședinte în perspectiva JWOC rămâne în continuare derularea unei bune
colaborări cu factorii implicați la nivel local, în special cu cluburile partenere, urmărirea îndeaproape a
pașilor necesari pentru reușita noastră, a orientării din România.
Având în vedere că vom apărea din nou pe harta marilor evenimente de orientare, este de așteptat
o creștere a audienței și participării sportivilor străini în țara noastră în anii următori, în ciuda scăderii
popularității sportului în general, datorate pandemiei COVID19. În concluzie, doresc să transmit
iubitorilor de orientare că orientarea este pe un trend ascendent în România. Trebuie ca toate cluburile să
țină pasul cu acesta și încă o dată îmi exprim susținerea pentru toate demersurile pe care dumneavoastră le
faceți la nivel local pentru orientare.
O un an mai bun doresc tuturor orientaristilor!
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