RAPORTUL DE ACTIVITATE COMPETIȚIONALĂ INTERNĂ
AL FEDERAȚIEI ROMÂNE DE ORIENTARE PE ANUL 2021

Comisia de Competitii si Harti si-a desfasurat activitatea in cadrul unor sedinte desfasurate
online în mai multe rânduri, iar între ședințe prin contacte directe intre membrii comisiei si
organizatorii locali ai competitiilor cuprinse in calendarul competitional pe anul 2021.
S-a colaborat cu Comisia de Arbitri, pentru competitiile majore au fost alocați arbitri federali
din București, respectiv s-au delegat controlori nationali la toate evenimentele.
S-a constatat o foarte buna organizare a competitiilor din acest an, chiar daca la unele
competitii majore s-au constat mici greseli in organizare, dar acestea nu au influentat rezultatele.
S-au realizat la timp precizarile la sistemul competitional pe anul 2021, în noiembrie 2020,
iar pentru anul 2022, precizările s-au aprobat în decembrie 2021, împreună cu sistemul
competițional.
In anul 2021 au fost realizate 7 harti noi pentru Campionatele Nationale, astfel: Cozla-Centru
din Piatra-Neamț, Lacul Albastru-Baia Sprie, Fărcașa-Mamarureș, Meda Baia-Mare, Reci-Covasna,
Trivale și Pietonal Pitești, De asemenea au fost reambulate si alte harti care nu au fost folosite de
cel putin 5 ani, in județele Cluj, NeamțRamnicu Valcea: Malu Alb, Arsanca.
Se impune ca, în continuare, toți organizatorii sa iși însușească precizarile la sistemul
competitional, pentru evitarea unor probleme atat de ordin organizatoric cat si tehnic.
A) Campionatele Nationale de Orientare pe Schiuri din 2021 s-au desfasurat în două rânduri, la
Pârtia Bogdan – Harghita și în Pasul Bucin – Harghita, in organizarea Federației si au avut
urmatoarea participare:
- proba de medie distanta : 15 cluburi cu un numar de 93 sportivi
- proba de lunga distanta : 15 cluburi cu un numar de 87 sportivi
- proba de stafeta : 12 cluburi cu un numar de 74 sportivi – 29 ştafete
- proba de sprint :15 cluburi cu un numar de 78 sportivi
- proba de stafeta-mixtă: 8 cluburi cu un numar de 48 sportivi – 24 ştafete
Concursurile, per ansamblu a fost reusite, calitatea hartilor si a pârtiilor fiind de nivelul scontat,
deși, cu 3 zile înaintea primului start de la Bucin, stratul de zăpadă măsura numai 10cm. Nu au fost
înregistrate contestații.
B) Campionatul National de Semimaraton s-a desfasurat la Cluj-Napoca, în organizarea
clubului sportiv Compass Cluj, cu aportul deosebit al doamnei Kerekes Kinga. La aceasta competitie
au participat 142 de sportivi de la 22 cluburi, traseele si organizarea au fost ireproșabile, pe o hartă
reambulată în 2020. Competiția a fost una reușită din toate punctele de vedere.
C) Cupa Romaniei s-a desfasurat la Baia-Sprie, in organizarea CS Spria Baia-Sprie.
Concursul a fost foarte bine organizat. Au participat 192 sportivi din de la 30 de cluburi. Aici s-a
organizat și etapa a 2-a de Sprint-Urban. Competiția a fost una reușită și a beneficiat de o imagine
foarte bună pentru mișcarea de Orientare.
D) Campionatele National de Echipe si Noapte s-au desfasurat la Baia Mare, in organizarea
Clubului Sportiv Electrosistem Baia Mare. La acest campionat au participat în total 186 sportivi de
la 28 cluburi. Aici s-a organizat și etapa a 3-a de Sprint-Urban. Competiția a fost una reușită din toate
punctele de vedere.
E) Din cadrul Campionatului Naţional de O MTB, probele Medie și Lungă Distanță s-au
desfăşurat la Dănești, Harghita, în organizarea CSM VSK Csiksereda și CS Altius Roman. La acest
campionat au participat în total 36 sportivi de la 9 cluburi.
E) Campionatul Naţional de O MTB, probele Sprint și Ultra Lungă Distanță s-au desfăşurat
la Săcele, Brașov, în organizarea CS Babarunca Săcele. La acest campionat au participat în total 41
sportivi de la 7 cluburi. Este necesară o mai bună popularizare şi implicare a tuturor cluburilor
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sportive din ţară pentru dezvoltarea mai puternică şi a acestei discipline a orientării, amestecarea cu
competiții deja populare de MTB.
F) Campionatul National de Orientare in Alergare probele Lungă și Medie Distanță, Ștafetă
și Sprint, s-au desfasurat în Covasna, in organizarea F.R.O. și în colaborare cu CSM VSK Csiksereda
Miercurea-Ciuc, cu sprijinul Consiliului Judetean Covasna. Toate probele au avut loc pe harti și zone
noi, per total fiind o organizare buna, avand in vedere și comasarea celor 4 probe în 2 zile. Din păcate,
în proba de lungă distanță, nu s-a montat la timp un post de control, fapt ce a porovocat rejucarea
probei de Lungă Distanță la categoriile F14 și F16, în următorul campionat, la Pitești, în pădurea
Trivale.
De menționat este sprijinul foarte important pe care l-au avut partenerii locali, domnii Szasz
Janos și Raduly Robert-Kalman, care, nu numai că au participat activ cu mijloacele proprii și au
susținut financiar cartarea zonelor de concurs, dar au implicat și Consiliul Județean Covasna,
sprijinind organizarea cu o finanțare nerambursabilă de 10 000 lei pentru cheltuielile de concurs.
Evenimentul cel mai important al anului a avut urmatoarea participare: în medie 250 de
sportivi de la 30 de cluburi sportive.
G) Campionatele Nationale de Orientare in Alergare probele Noapte, Ștafetă-mixtă și SprintUrban etapa 4 s-au desfasurat în Pitești, in organizarea F.R.O. și în colaborare cu CS ECO Sport
Râmnicu-Vâlcea. Toate probele au avut loc pe hărți și zone noi, evenimentul beneficiind de o
organizare bună.
H) Campionatul Naţional de Sprint-Urban.
S-au organizat 4 etape, in 4 locatii si perioade diferite: Piatra-Neamț, Baia-Sprie, Baia-Mare
si Pitești. Clasamentele finale au cuprins un numar de 155 sportivi care au obținut puncte (puncteaza
la fiecare etapă numai primii 10 clasați), din 29 cluburi, numărul total al participanților care au
concurat cel puțin o dată în cele 4 probe fiind de aproximativ 300 de concurenți.
În afară de competițiile naționale menționate, în decursul anului, în ciuda efectelor pandemiei
de COVID (care a provocat multe amânări și anulări din cauza restricțiilor impuse de autoritățile
locale și naționale), s-a reușit organizarea a nu mai puțin de 21 de evenimente în organizarea a 12
cluburi membre ale Federației (cele mai active sunt ECO Sport Râmnicu-Vâlcea, CSO Valea
Prahovei, CS Babarunca Săcele, CSO Mădăraș); în total, 29 din cele 52 de week-end-uri ale anului
2021 au avut cel puțin un eveniment de orientare, organizat pe teritoriul României, sub egida FRO.
Întocmit,
Lucian GALATEANU

Zoltan GERMAN-SALLO

2

