
PLAN DE ACTIVITATE 

PENTRU ANUL 2022 

 

 

 Pentru anul competițional 2022 – 2023 Comitetul Federal al Federației Române de 

Bob şi Sanie își propune un program de activitate în concordanță cu strategia federației, pe 

care vi-l prezentăm în continuare. 

 

 

ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA 

ACTIVITĂŢII DE BOB SANIE SKELETON LA NIVEL NAŢIONAL 

 

1. Organizarea și dezvoltarea activității prin aplicarea Programului strategic aprobat de 

adunarea generală a federației pentru perioada ciclului olimpic 2022 – 2026 în vederea alinierii 

activității sportive interne de bob, sanie şi skeleton la standarde internaţionale şi satisfacerea 

intereselor naţionale în acord cu practica şi normele internaţionale I.B.S.F. și F.I.L. 

3. Actualizarea şi îmbunătăţirea orientării metodice, a normelor de organizare, tehnice, 

financiare necesare activităţii de bob, skeleton şi sanie. 

4. Realizarea calendarului sportiv naţional pe anul 2022 - 2022 pentru bob, skeleton şi sanie în 

corelaţie cu programele de desfăşurare a competiţiilor internaţionale oficiale ale I.B.S.F. şi 

F.I.L. la care vor participa loturile naţionale. 

5. Dezvoltarea bazei materiale, a infrastructurii, construcția și modernizarea de piste de bob, 

sanie și skeleton. 

6. Realizarea programelor de pregătire şi participare în competiţiile internaţionale oficiale din 

anul competiţional 2022 – 2023: etapele de Cupa Mondială, Cupa Europei, ICC, Campionate 

Mondiale și Campionatele Europene la bob, sanie, skeleton şi sanie pe piste naturale, seniori şi 

juniori cu:  

6.1. Respectarea Contractului privind finanţarea programelor “Promovarea sportului de 

performanţă” încheiat cu Ministerul Sportului. 

6.2. Întocmirea documentelor necesare, a planurilor şi programelor de pregătire ale loturilor 

naţionale de bob, sanie şi skeleton pentru sportivii potenţiali calificabili la Jocurile olimpice de 

Iarnă Milano-Cortina 2026. 

6.3. Susţinerea pregătirii pe uscat (pregătirea de vară-toamnă) a sportivilor componenţi ai 

loturilor naţionale prin realizarea complementară a stagiilor de pregătire centralizată de vară cu 

acţiuni finanţate de către cluburile unde aceştia sunt legitimaţi şi stagii de pregătire specifică 

asigurate de către federaţie pentru continuitatea în pregătire şi realizarea obiectivelor de 

pregătire fizică. 

6.4. Accesarea programelor de solidaritate ale C.O.S.R., F.I.L. şi I.B.S.F. 

6.5. Asigurarea asistenţei interdisciplinare la nivelul loturilor naţionale prin completarea 

colectivelor tehnice şi prin colaborarea cu Institutul Naţional de Medicină Sportivă şi Institutul 

Naţional de Cercetare pentru Sport. 

6.6. Pregătirea materialelor de concurs la un nivel superior; asigurarea unor spaţii pentru 

depozitare şi întreţinere. 

6.7.  Prevenirea şi reprimarea consumului substanţelor interzise prin acțiuni comune cu Agenţia 

Naţională Anti Doping. 

7. Acordarea de sprijin logistic pentru înfiinţarea de asociaţii judeţene de bob şi sanie. 

8.  Actualizarea site-ului oficial al federaţiei pentru asigurarea unui flux eficient şi operativ de 

informaţii; mediatizarea activității pe rețelele de socializare. 



9. Acordarea de sprijin logistic pentru înfiinţarea de noi secţii în cadrul cluburilor sportive 

şcolare şi universitare, în vederea creşterii numărului de membrii afiliaţi, cât şi a numărului de 

sportivi legitimaţi ai acestora. 

10. Afilierea de cluburi noi pentru dezvoltarea activității de bob – sanie. 

 

SPORTUL ŞCOLAR ŞI SPORTUL UNIVERSITAR 

 

1. Colaborarea cu Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar. 

2. Înfiinţarea unui Centru de excelenţă, în colaborare cu M.E.N., care va contribui la 

optimizarea condiţiilor de pregătire a sportivilor din loturile naţionale de juniori. 

3. Iniţierea unui protocol de colaborare între federaţie şi universităţile cu facultăţi de educaţie 

fizică şi sport din Bucureşti/Piteşti/Braşov/Hunedoara cu scopul obţinerii, la terminarea 

studiilor, a specializării în bob/sanie pentru sportivii studenţi si efectuarea studiilor post 

universitare cu specializarea bob şi sanie. 

 

SPORTUL PENTRU TOŢI 

 

1. Lansarea unor programe pentru popularizarea sporturilor noastre în rândul elevilor, în 

colaborare cu autorităţile locale şi organizarea de competiţii demonstrative cu aportul 

membrilor afiliați. 

2. Organizarea unor competiţii de masă de către structurile sportive afiliate, care să includă o 

arie cât mai largă de participanţi, competiţii cu caracter demonstrativ şi pentru promovarea 

sporturilor noastre, în colaborare cu autorităţile administraţiilor publice locale. 

 

SPORTUL DE PERFORMANŢĂ 

 

1. Continuarea selecţiei, pregătirii şi susţinerii loturilor naţionale pentru participarea în 

competiţiile majore: Jocurile Olimpice, Campionate Mondiale, Campionate Europene şi cupe 

mondiale. 

2. Elaborarea şi realizarea acţiunilor din documentele de planificare ale pregătirii şi participării 

loturilor naţionale de bob, sanie şi skeleton în concordanţă cu evoluţiile şi cerinţele 

performanţelor din plan internaţional. 

3. Elaborarea unui sistem de evaluare individualizat prin norme de control pentru monitorizarea 

evoluţiei pregătirii fizice a sportivilor componenţi ai loturilor naţionale. 

4. Analizarea competiţiilor internaţionale cuprinse în calendarului I.B.S.F. şi F.I.L. în vederea 

selectării cu rigurozitate a concursurilor la care sportivii din loturile naţionale vor participa; 

urmărirea creşterii numărului de competiţii, ceea ce va influenţa pozitiv continuitatea pe 

gheaţă, creşterea numărului de coborâri, a numărului de starturi şi acumularea de experienţă în 

condiţii de concurs.  

5. Organizarea şi  desfăşurarea în condiţii optime în România de competiţii internaţionale din 

calendarul F.I.L. și I.B.S.F. 

6. Optimizarea cadrului unic de selecţie la nivel naţional, elaborat de comisiile tehnice de 

specialitate bob - skeleton şi sanie. 

7. Organizarea unor stagii de pregătire centralizată cu participare internaţională, în colaborare 

cu naţiuni puternice din bob, sanie și skeleton. 

8. Includerea Campionatelor naţionale de starturi în calendarele internaţionale ale I.B.S.F. și  

F.I.L. - competiţii naţionale cu participare internaţională. 

 

 

 



FORMAREA ŞI PERFECŢIONAREA 

RESURSELOR UMANE DIN DOMENIU 

 

 

1. Organizarea unui stagiu de instruire finalizat cu examen pentru lărgirea şi întinerirea corpului 

de arbitrii bob-sanie în România. 

2. Organizarea a două sesiuni de cursuri de perfecţionare a specialiştilor din bob, sanie, skeleton 

în colaborare cu Centru Naţional de Formare şi Perfecţionare al Antrenorilor, Ministerul 

Tineretului şi Sportului, Ministerul Educației și Cercetării. 

3. Iniţierea unui program – proiect adresat autorităţilor guvernamentale pentru susţinere 

(angajare) a sportivilor de vârf în structuri departamentale (ex. poliţie/armată), indiferent de 

clubul de care aceştia aparţin, în vederea asigurării unor venituri constante, a condiţiilor de 

viaţă la un nivel care să permită continuarea carierei sportive în marea performanţă luând 

exemplul marilor naţiuni care domină clasamentele mondiale (Germania, Austria, Italia, etc). 

4. Organizarea de acţiuni pentru atragerea, pregătirea şi promovarea voluntarilor în activitatea 

de bob, sanie şi skeleton.  

5. Încheierea de contracte de voluntariat cu diverşi colaboratori  în vederea derulării acţiunilor 

sportive în anul 2022. 

 

 

 

CERCETAREA ŞI ASISTENŢA ŞTIINŢIFICĂ SPORTIVĂ 

MEDICINA SPORTIVĂ 

 

 

1. Continuarea colaborării cu Institutul Naţional de Medicină Sportivă, Agenţia Naţională Anti 

- Doping pentru sporirea capacităţii de cuprindere şi asigurare a asistenţei medicale de 

specialitate la nivelul loturilor naţionale de bob, skeleton şi sanie, potrivit evoluţiei şi cerinţelor 

specifice ale acestor sporturi cu privire la selecţia şi pregătirea sportivilor, în concordanţă cu 

etapele de pregătire şi cu standardele atinse pe plan internaţional. 

2. Încheierea unor protocoale privind asigurarea asistenţei medicale cu direcţiile judeţene de 

ambulanţă de pe raza localităţilor unde federaţia desfăşoară competiţiile oficiale în vederea 

reducerii cheltuielilor de organizare a acestora. 

3. Iniţierea unui Program de cercetare sportivă în cadrul universităţilor unde activează secţii de 

bob/sanie şi/sau skeleton, crearea unui colectiv interdisciplinar pentru pregătirea asistată şi a 

perspectivei cercetării materialelor  de concurs. 

 

 

 

FINANŢAREA ACTIVITĂŢII SPORTIVE 

 

 

1. Intensificarea acţiunilor şi folosirea tuturor oportunităţilor pentru a suplimenta bugetul 

acordat anului 2022. 

2. Susţinerea obiectivelor de performanţă, prioritare în finanţare vor fi loturile naţionale pentru 

JO 2026 – calificare şi participare; participarea în Cupa Mondială, Campionatele Mondiale și 

Europene; selectarea competiţiilor şi alcătuirea unei strategii de participare; promovarea 

calităţii, nu a cantităţii privind nominalizarea componenţilor loturilor naţionale.  

3. Folosirea eficientă a resurselor financiare puse la dispoziţie şi/sau atrase, asigurarea 

transparenţei cheltuielilor din activitatea sportivă. 



4. Diversificarea acţiunilor de atragere a fondurilor financiare extrabugetare pentru creşterea 

nivelului finanţării programelor sportive. 

5. Creşterea ponderii surselor de finanţare private în bugetul anual pentru activitatea sportivă. 

7. Elaborarea unor măsuri de eficientizare a finanţării unei părţi din activitatea sportivilor din 

loturile naţionale, în scopul asigurării continuităţii în pregătire cu aportul cluburilor unde 

aceştia sunt legitimaţi şi cu disponibilizarea unor fonduri ce vor fi redirecţionate către marea 

performanţă. 

8. Atragerea şi implicarea autorităţilor publice locale pentru susţinerea activităţii de bob, sanie, 

skeleton din România. 

 

 

BAZA METERIALĂ 

 

1. Achiziţionarea de materiale şi echipamente de concurs de calitate care să permită sportivilor 

noştri să beneficieze de condiţii egale cu cele ale partenerilor de întrecere. 

2. Acordarea de sprijin logistic pentru cluburile sportive care doresc să achiziţioneze materiale 

şi echipamente specifice pentru bob, sanie şi/sau skeleton. 

3. Modernizarea bazelor existente şi asigurarea dotărilor în vederea omologării lor de nivel 

naţional, dar şi pentru organizarea de competiţii internaţionale oficiale. 

4. Omologarea unităţilor de practicare a bobului, saniei, skeletonului şi/sau saniei pe piste 

naturale din cadrul bazelor sportive, în vederea înregistrării lor în Registrul bazelor sportive 

omologate, organizat de către M.T.S. 

5. Asigurarea de sprijin logistic pentru continuarea demersurilor în vederea construcției pârtiei 

de sanie Petroșani, care să corespundă omologării în categoria pârtii artificiale de sanie scurte 

cu îngheţare artificială. 

6. Asigurarea de sprijin logistic pentru artificializarea uneia dintre pistele de starturi. 

7. Reluarea demersurilor pentru construcţia Startului artificial de la Miercurea Ciuc, situat 

lângă inelul de gheaţă pentru patinaj viteză – obiectiv aflat în patrimoniul Sport Club Miercurea 

Ciuc şi în proprietatea M.T.S. 

8. Iniţierea unui proiect de Hotărâre de Guvern pentru construirea unei piste artificiale de bob 

şi sanie la standarde internaţionale, bază care să asigure atât pregătirea loturilor naţionale, cât 

şi organizarea de competiţii oficiale internaţionale majore de bob, skeleton sanie – cupe 

mondiale, cupe europene, campionate mondiale. Realizarea acestei investiţii va deschide calea 

către obţinerea de medalii la Campionatele Mondiale şi Jocurile Olimpice pentru sportivii 

noştri. 

9. Derularea de acţiuni privind dotarea parcului auto – mijloace de transport – maşini, remorci, 

menţinerea lor în stare perfectă de funcţionare pentru siguranţa transportului sportivilor şi 

materialelor în condiţii de iarnă. 

10. Identificarea modalităţilor de mărire a parcului auto prin achiziţia de microbuze 

(8+1locuri). 

 

VALORI ETICE, IMAGINEA BOBULUI SANIEI SKELETONULUI ROMÂNESC – 

PUBLICITATEA SPORTIVĂ 

 

1. Promovarea măsurilor pentru prevenirea şi controlul folosirii substanţelor interzise şi a 

metodelor neregulamentare destinate să mărească în mod artificial capacitatea fizică a 

sportivilor sau să modifice rezultatele competiţiilor organizate la nivel naţional, în concordanţă 

cu reglementările I.B.S.F. şi F.I.L., ale Comitetului Internaţional Olimpic, ale Agenţiei 

Mondiale Antidoping şi ale Agenţiei Naţionale Anti - Doping.  



2. Întreprinderea de măsuri pentru promovarea toleranţei, a spiritului de fair-play şi de 

combatere a violenţei în activitatea de bob, skeleton şi sanie cu ocazia organizării tuturor 

acţiunilor şi/sau competiţiilor federaţiei. 

3. Organizarea de acţiuni de promovare a imaginii sporturilor noastre şi să atragă sponsori, 

reclamă, prestări servicii. 

4. Încheierea de noi parteneriate și consolidarea parteneriatelor media, precum şi cu alte 

publicaţii şi televiziuni. 

 

RELAŢIILE INTERNAŢIONALE 

DIN ACTIVITATEA DE BOB SANIE ŞI SKELETON 

 

1. Dezvoltarea relațiilor de cooperare cu cele două federații internaționale de specialitate la 

care F.R.B.S. este afiliată – I.B.S.F. şi F.I.L., precum şi cu federațiile naţionale din alte ţări sau 

alte foruri sportive internaţionale cu implicaţii în domeniul bobului, skeletonului şi saniei. 

2. Negocierea şi încheierea unor acorduri privind parteneriatul cu naţiuni străine şi/sau 

specialişti străini, prin intermediul F.I.L. şi I.B.S.F. 

3. Promovarea arbitrilor români de bob sanie care să oficieze la competiţiile internaţionale 

oficiale. 

4. Promovarea şi susţinerea specialiştilor români care activează în disciplinele noastre în 

forurile sportive naţionale şi internaţionale cu implicaţii în domeniul bobului, skeletonului şi 

saniei, ale I.B.S.F. şi F.I.L. 

5. Susținerea participării specialiştilor români din bob, sanie și skeleton la activităţile 

organismelor şi organizaţiilor naţionale, europene şi mondiale care au ca scop promovarea 

valorilor eticii sportului, promovarea rolului femeii în sport şi eliminarea oricăror discriminări 

care ar afecta caracterul universal al activităţii sportive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membrii Comitetului Federal al F.R.B.S. vor răspunde de realizarea Planului de 

activitate pe anul 2022  în vederea atingerii obiectivelor propuse. 
 


