FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE BOB ȘI SANIE
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ DE ALEGERI
București – 19 aprilie 2022
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ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ DE ALEGERI
a Federației Române de Bob şi Sanie
19 aprilie 2022 – București

ORDINEA DE ZI
1. Alocuțiunea președintelui F.R.B.S., prezentarea situației prezenței delegaților cu drept
de vot şi adoptarea ordinii de zi.
2. Desemnarea a 3 persoane pentru întocmirea procesului-verbal oficial.
3. Desemnarea persoanelor care verifică scrutinul – Comisia de validare
4. Acordarea de distincții şi premii.
5. Afilieri definitive/dezafilieri ale structurilor sportive
6. Cuantumul cotizației anuale pentru membri afiliați
7. Prezentarea şi aprobarea prin vot a Raportului Comitetului Federal privind activitatea
pe perioada parcursă de la ultima adunare generală.
8. Prezentarea şi aprobarea prin vot a Situației financiare, Bilanțului contabil, a Contului
de execuție la 31.12.2021 și descărcarea de gestiune pentru activitatea administratorilor
federației.
9. Prezentarea şi aprobarea prin vot a Raportului cenzorului pe anul 2021.
10. Alegerea președintelui federației, vicepreședintelui pentru activitatea de bob și skeleton,
vicepreședintelui pentru activitatea de sanie, alegerea a trei membrii ai Comitetului
Federal, alegerea cenzorului, alegerea președintelui Comisiei de Apel
11. Prezentarea şi aprobarea prin vot a Planului anual de activitate pe anul 2022 şi a
Bugetului anual de venituri şi cheltuieli pe anul 2022.
12. Prezentarea şi aprobarea prin vot a Strategiei Federației Române de Bob și Sanie pentru
perioada 2022 - 2026
13. Împuternicirea d-lui Filcea Bogdan pentru a reprezenta Federația Română de Bob şi
Sanie în fața Ministerului Tineretului și Sportului pentru obținerea avizului și în fața
Tribunalului București în vederea înregistrării în Registrul federațiilor a Hotărârii
Adunării generale ordinare de alegeri a Federației Române de Bob şi Sanie din data de
19 aprilie 2022
14. Hotărârea Adunării generale ordinare de alegeri a Federației Române de Bob şi Sanie
din data de 19 aprilie 2022
15. Închiderea lucrărilor
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Raportului Comitetului Federal
privind activitatea desfășurată de la ultima
adunare generală și până în prezent
Onorată asistență,
Conform prevederilor Statutului Federației Române de Bob și Sanie, Comitetul Federal
a convocat pentru data de 19 aprilie 2022 adunarea generală ordinară de alegeri, având
Ordinea de zi comunicată şi aprobată de dumneavoastră.
Intervalul de timp cuprinde acțiunile conduse de Comitetul Federal pentru întreaga
activitate de bob, skeleton şi sanie, între adunarea generală din 2021 şi până în prezent. Perioada
corespunde cu anul olimpic al ciclului olimpic finalizat cu Jocurile Olimpice de Iarnă – Beijing,
China 2022.
Prin activitatea desfășurată în scopul realizării obiectivelor Federației Române de Bob
și Sanie, Comitetul Federal a organizat şi a dezvoltat activitatea de bob, sanie, skeleton de
competiție din România la standarde internaționale cu satisfacerea intereselor naționale în acord
cu practica şi normele internaționale de specialitate ale I.B.S.F. și F.I.L. și în concordanță cu
prevederile legislației privind reglementările împotriva răspândirii virusului SAR-COV-2 și a
prevederilor Codurilor de igienă ale celor două federații internaționale de specialitate, inclusiv
al normelor elaborate în acest sens pe baza ordinelor comune ale Ministerului Sportului și
Ministerul Sănătății, dar și în conformitate cu regulile speciale la Beijing, China cuprinse în
PLAYBOOK pentru desfășurarea pregătirii sportive și a competițiilor.
Federația Română de Bob și Sanie își desfășoară activitatea în aplicarea hotărârilor
Adunării generale pentru realizarea programelor de activitate, în concordanță cu Programul
strategic al federației pentru perioada 2018 – 2022, în baza regulamentelor și Statutului F.R.B.S.
și a contractelor încheiate în vederea organizării și dezvoltării activității de bob, sanie și
skeleton.
Sub efectele pandemiei care a restricționat activitatea sportivă la general în perioada
2020 - 2022, au fost alcătuite programe special create pentru pregătirea sportivilor în condiții
de restricții pe perioada anului 2020, în starea de urgență și ulterior pe perioada stării de alertă
declatate la nivel național. De asemena în activitatea internațională a fost acordată o atenție
sporită derulării pregătirii specifice și a participării la competiții, cu respectarea tuturor
condițiilor impuse de cele două federații internaționale de specialitate, FIL și IBSF. Cu toate
acestea în anul competițional 2020-2021 am avut cazuri de infectare cu virusul SAR-COV-2 în
rândul compenenților loturilor naționale, atât antrenori, dar și sportivi. Astfel, sezonul a fost
fragmentat pentru mare parte din sportivi din cauza perioadelor de izolare și în unele cazuri
forma sportivă obținută la finalul perioadei de vară a fost pierdută, chiar dacă s-au luat toate
măsurile necesare pentru otimizarea activității.
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Sezonul 2021-2022 poate fi caracterizat printr-o activitate atipică, datorită măsurilor
luate pentru evitarea răspândirii virusului care a provocat această pandemie. Componenții
loturilor naționale de bob, sanie și skeleton au urmat testări săptămânale cu teste PCR și/sau
rapide, au fost create condiții speciale de transport, cazare și masă, inclusiv pentru accesul la
pârtie. Nu mai puțin important este faptul că majoritatea sălilor de sport au fost închise.
Poziția federației, locul pe care instituția îl ocupă la acest moment, potențialul şi sfera
în care acționat în acest ciclu olimpic sunt în strânsă legătură cu acțiunile derulate prin
colaborarea cu Ministerul Tineretului și Sportului, Comitetul Olimpic și Sportiv Român,
Ministerul Educației, dar și cu cele două federații internaționale de specialitate I.B.S.F. și F.I.L.,
precum și cu instituțiile administrației publice centrale şi locale cu atribuții în domeniul
sportului şi cu alţi parteneri de drept public şi privat, acolo unde există tradiție, afinități sau
specific local.

Sportivi/echipaje clasați la CAMPIONATELE MONDIALE BOB
ciclul olimpic 2019 - 2022
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Sportivi/echipaje/echipe clasați la CAMPIONATELE MONDIALE SANIE
ciclul olimpic 2019 - 2022

Buzățoiu Corina

CSO Sinaia

20

Zăgrean Bianca

CSM Bistrița

32

Vasile Andreea

CSS Sinaia

43

Crețu Valentin

CSA Steaua
București

17

Turea Andrei

CSO Sinaia

26

Crăciun Eduard

CSTA București

Gîtlan Marian
Șerban Darius

CSO Sinaia

Handaric Ștefan
Bănaru Ciprian

CSU Pitești
CSTA București

12

Turea Răzvan
Motzca Sebastian

CSO Sinaia

16

Pascu Adelin
Bănaru Ciprian

CSTA București

18

SANIE simplu
masculin

27

U 23

8

37

21

15

32

36

20

15

37

43

24

12
10

11

15

20
7

24

32

10

14

14

38

15

28

8

6

DNF DNF

8

SANIE echipe

DNS DNS
17

DNF DNF

10

6

10

DNF

7

9

6

9

Sportivi/echipaje clasați la CAMPIONATELE EUROPENE BOB
ciclul olimpic 2019 – 2022
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Sportivi clasați la CAMPIONATELE EUROPENE SKELETON
ciclul olimpic 2019 - 2022
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Sportivi/echipaje/echipe clasați la CAMPIONATELE EUROPENE SANIE
ciclul olimpic 2019 – 2022

SANIE dublu
masculin

SANIE echipe

CSO Sinaia

Crețu Valentin

CSA Steaua
București

21

19

Turea Andrei

CSO Sinaia

DNF

31

Crăciun Eduard

CSTA București

Gîtlan Marian
Șerban Darius

CSO Sinaia

Handaric Ștefan
Bănaru Ciprian

CSS Vatra Dornei
CSU Pitești

Turea Răzvan
Motzca Sebastian

CSO Sinaia

JUNIORI

Buzățoiu Corina

U 23

CSS Vatra Dornei
CSU Pitești

6

2021 - 2022

SENIORI

Curmei Cezara

JUNIORI

20

SENIORI

CSO Sinaia

20

JUNIORI

Manolescu Carmen

U 23

13

SENIORI

CSA Steaua
București

OBIECTIVE DE
PERFORMANȚĂ
2021 - 2022

2020 - 2021

JUNIORI

Strămăturaru Raluca

U 23

CLUB SPORTIV

JUNIORI

SENIORI

2019 - 2020

NUME PRENUME

SANIE
feminin

SANIE simplu
masculin

2018 - 2019

SENIORI

DISCIPLINA

CAMPIONAT EUROPEAN

13

10
15

12

10

11

8

6
18

11

24
11

DNS

12

7

11

15

19

20

31

15

11

15
15

DNS

8

6

17

6

3

3

11

Clasări Jocurile Olimpice de Iarnă PyeonChang 2018
Jocurile Olimpice de Iarnă pentru Tineret 2020
OBIECTIVE DE PERFORMANȚĂ Jocurile Olimpice de Iarnă Beijing 2022
REZULTATE
JO Tineret
Lausanne
2020

DISCIPLINA
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2018
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X
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15
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7

5

6
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14

10

9

11
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OBIECTIVE DE
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10

6

Campioni olimpici de tineret monobob
GEORGETA POPESCU și ANDREI NICA
Cel mai tânăr pilot participant în competiția olimpică de la Beijing 2022, sportivul Mihai
Tentea – campion mondial U 23 și medaliat cu bronz U26 bob 2 persoane; dublu campion
european U 23 și U26 la bob 4 persoane masculin, a concurat și la Jocurile Olimpice de Iarnă
pentru Tineret – Lillehammer, NOR (2016) în proba de monobob, unde a pierdut o medalie,
clasându-se pe locul 4. A demonstrat la cea de-a XXIV ediție a Jocurile Olimpice de Iarnă un
real potențial, dar și prin prisma palmaresului acumulat până în prezent.
Clasările obținute în sezonul recent încheiat sunt amprenta experienței antrenorului
emerit Iulian Păcioianu și a sportivilor componenți ai lotului: Mihai Tentea, Ciprian Daroczi,
Raul Dobre, Radu Cristian, care au partcipat în ultimul ciclu olimpic cu real potențial de a
obține performanțe notabile în viitor.
Putem spune că România a fost sensibil egală cu partenerii de întrecere, a participat la
un program complet de nivel mondial, obiectivele de performanță fiind îndeplinite.
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Prestația echipajelor de bob 2 masculin și feminin + bob 4 persoane masculin a arătat:
Timpi de start cu o viteză optimă de lansare în coborâre
O tehnică de pilotaj ce a permis pilotului să abordeze trasele optime, cu viteze superioare
în partea a doua a pârtiei
Dorința de a se autodepăși, dezvoltarea unui efort maximal la starturile din competiții.

Vârsta tânără, calitățile deosebite fizice ale sportivilor, combinate cu abilitățile de pilotaj
vor fi cheia succesului în competițiile de bob viitoare. Acestea ne îndreptățesc să sperăm la o
ascensiune atât la bob 2 persoane masculin și feminin, cât și la bob 4 persoane în clasamentele
oficiale ale IBSF. Toți componenții echipajului de bob masculin au încă doi ani pentru a traversa
etapa de juniorat în bob, de a construi și demonstra prin seriozitate, continuitate și fair play o
bază solidă pentru abordarea competițiilor de obiectiv.

Mihai Tentea: “Pe viitor îmi doresc să progresez constant. Să continui să mă
dezvolt fizic, mental şi să devin un atlet mai bun. Aş vrea să mă apropii cât mai
mult de un podium mondial de seniori şi să particip la cel puţin patru ediţii ale
Jocurilor Olimpice de Iarnă.”
Dorim să folosim această ocazie, pentru a adresa mulțumiri, în numele federației și a
membrilor săi afiliați tuturor instituțiilor care au fost alături și au contribuit la realizarea unui
program complet pentru pregătirea, calificarea și participarea la Jocurile Olimpice de Iarnă
Beijing, China 2022: Comitetului Olimpic și Sportiv Român și Ministerului Sportului,.
În acest context nu putem să nu amintim sprijinul pe care federația noastră l-a avut și în
acest an din partea celor două federații internaționale Federația Internațiopnală de Bob și
Skeleton (I.B.S.F.) și Federația Internațională de Sanie (F.I.L.), fără de care nu am fi reușit să
realizăm în totalitate programele propuse.
Prin aportul fiecărui membru afiliat, al resurselor umane, prin derularea eficientă a
programelor de selecție, pregătire și participare în competițiile oficiale internaționale și prin
implicarea sportivilor angrenați în realizarea obiectivelor de performanță s-au îndeplinit
următoarele obiective asumate:
- Reprezentarea României prin loturile naționale de bob, sanie, skeleton seniori și juniori
la competițiile oficiale internaționale ale I.B.S.F. și F.I.L;
- Reprezentarea României cu o delegație alcătită din 15 persoane la Jocurile Olimpice de
Iarnă Beijing 2022;
- Aprecierea imaginii F.R.B.S. pe plan intern şi internațional. Dezvoltarea și statornicirea
relațiilor de colaborare şi parteneriat între federație, instituțiile administrației publice
centrale şi locale cu atribuții în domeniul sportului, în special cu Ministerul Sportului,
Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, precum şi cu federațiile internaționale de
specialitate – I.B.S.F. şi F.I.L. şi cu federațiile de specialitate ale altor națiuni;
- Creșterea interesului şi satisfacției sportivilor practicanți şi a colectivelor tehnice.
Principalii factori care au contribuit la realizarea programelor derulate și a obiectivelor sunt:
► calitatea sportivilor;
► eficiența selecției, pregătirii şi participării sportivilor în competițiile de bob, sanie, skeleton;
► activitatea de conducere şi administrare a resurselor umane;
► aportul fiecărui membru al federației.
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Problema primordială a sporturilor de iarnă sunt resursele financiare, atât cele de la
bugetul de stat, cât și resursele extrabugetare. Subfinanțarea influențează activitatea sportivă,
investițiile şi dotările în sport, în general. Federația Română de Bob și Sanie este bazată pe un
management adaptat, care pe termen scurt nu poate fi decât cel al crizei, pe termen mediu al
eficienței, iar pe termen lung al calității totale.
O altă problemă importantă a activității de bob, skeleton şi sanie o reprezintă lipsa unei
pârtii de bob şi/sau sanie în România, unde practicanții acestor sporturi s-ar putea antrena şi
concura. Ideal, această pârtie ar trebui să se construiască cu înghețare artificială, să fie o pârtie
combinată pentru toate cele trei discipline olimpice şi să respecte principiile de omologare ale
federațiilor internaționale de specialitate, pentru a putea organiza competiții internaționale. Se
constată, în acest sens preocuparea la nivel de inițiativă a mai multor autorități locale de a iniția
proiecte, alături de FRBS pentru o pârtie de bob-sanie-skeleton sau pentru sanie și skeleton.
Nu mai puțin importante sunt o serie de alte probleme, cum ar fi:
- scăderea numărului de sportivi legitimați în cadrul unor cluburi cu tradiție în sporturile
noastre;
- asigurarea unui venit stabil pentru sportivii de performanță şi a protecției sociale a acestora.
Realizarea programelor de pregătire, de calendar intern și calendar internațional în baza
Contractului încheiat cu Ministerul Sportului privind „Promovarea sportului de performanță”,
a contractelor de finanțare încheiate cu Comitetul Olimpic și Sportiv Român și asigurarea
resurselor necesare desfășurării activității loturilor naționale/olimpice pentru participarea la
competițiile oficiale ale FIL și IBSF au fost prioritățile Comitetului Federal.
O serie de atribuții din cadrul activității pe plan intern, mai ales cele din sfera selecției,
a pregătirii categoriilor de copii, cadeți şi juniori mici, a pregătirii pe uscat a componenților
loturilor naționale, dar şi atribuții privind baza materială au revenit membrilor afiliați şi
organelor administrației publice centrale şi locale.
Anul competițional 2021 - 2022 a necesitat un efort financiar deosebit privind asigurarea
finanțării acțiunilor loturilor naționale de seniori, juniori și a loturilor olimpice. Cu toate că
programele solicitate de colectivele tehnice au depășit cu mult alocația bugetară, prin
demersurile sale federația a găsit înțelegerea necesară atât la conducerea M.S., cât şi la C.O.S.R.
pentru realizarea programelor de pregătire şi participare în competițiile acestui sezon. Un aport
substanțial au adus și cluburile sportive mai ales la acțiunile lotului național de sanie juniori,
acestea susținând, în parte, pregătirea sportivilor proprii.
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În condițiile pandemiei, cu susținerea MS și COSR am abordat acest an competițional
cu un număr de 33 de sportivi, care au participat în activitatea internațională de bob, sanie,
skeleton și monobob la pregătire și competiții oficiale:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Daroczi Ciprian
Dobre Raul
Păcioianu Mihai
Sârbu Antonia
Tentea Mihai
Radu Cristian
Crețu Valentin
Grecu Andreea
Strămăturaru Raluca
Wick Katharina
Zăgrean Bianca
Buzățoiu Corina
Calancea Bogdan
Drăgan Sara
Enache Sebastian
Gîtlan Marian
Manolescu Carmen
Motzca Sebastian
Nica Andrei
Popescu Georgeta
Șerban Darius
Teodorescu Ana
Turea Andrei
Turea Răzvan
Vlad Teodora
Ailenei Alexandru
Curmei Cezara
Handaric Ștefan
Mușei Vlad
Bănaru Ciprian
Crăciun Eduard
Pascu Adelin
Stanciu Alexandra

CS Muscel
CS Muscel
CS Muscel
CS Muscel
CS Muscel
CS Olimpia București
CSA Steaua București
CSA Steaua București
CSA Steaua București
CSA Steaua București
CSM Bistrița
CSO Sinaia
CSO Sinaia
CSO Sinaia
CSO Sinaia
CSO Sinaia
CSO Sinaia
CSO Sinaia
CSO Sinaia
CSO Sinaia
CSO Sinaia
CSO Sinaia
CSO Sinaia
CSO Sinaia
CSO Sinaia
CSS Vatra Dornei/CSU Pitești
CSS Vatra Dornei/CSU Pitești
CSS Vatra Dornei/CSU Pitești
CSS Vatra Dornei/CSU Pitești
CSTA București
CSTA București
CSTA București
CSTA București

În ciclul olimpic 2018 - 2022, față de ciclul 2014 – 2018 numeric am scăzut în participare:
► Pentru JO PyeonChang, KOR din cei peste 50 de sportivi angrenați în activitatea
loturilor naționale de bob, sanie și skeleton 26 sportivi au abordat calificarea la JO PyeonChang
2018, din care 16 s-au clasat în competiția olimpică, reprezentând un procent de 52% - sportivi
calificabili pentru Jocurile Olimpice de Iarnă.
La nivel național structura loturilor pe categorii de vârstă în anul competițional 2021 –
2022 este: 18% sportivi seniori și 82% sportivi aflați la vârsta junioratului.
Din totalul de 26 structuri sportive afiliate la Federația Română de Bob și Sanie - 8
cluburi sportive au sportivi nominalizați în loturile naționale, total din care: 2 cluburi
departamentale ale MEC (1 CSS și 1 CSU); 5 cluburi departamentale ale MTS; 1 club
departamental al MAPN.
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Activitatea de pregătire şi participare în competițiile oficiale internaționale a
loturilor naționale de bob, skeleton și sanie
an competițional 2021 - 2022
Analizele detaliate și gradul de realizare al obiectivelor activității au determinat stabilirea
unor concluzii pertinente și realiste, materializate în principalele direcții de acțiune ale
programelor loturilor olimpice/naționale, care vor fi alcătuite pentru anul competițional 2022 –
2023. Acestea cuprind activități de:
- Selecție
- Pregătire pe uscat și pe gheață
- Controale medicale periodice la IN.M.S. București
- Controale doping
- Achiziții de materiale și echipamente de concurs performante
- Perfecționarea antrenorilor
- Conducerea tehnică interdisciplinară a loturilor naționale
- Cercetare pentru materialele sportive de concurs
- Pregătire specifică pe gheață
- Reprezentarea României în competițiile oficiale de Cupa Mondială, Campionate
Europene, Campionate Mondiale, Cupa Europei, Cupa Americii.
Rapoartele colectivelor tehnice privind pregătirea și participarea în competițiile oficiale
internaționale ale componenților loturilor naționale au fost dezbătute în cadrul ședințelor de
analiză și avizate de Comitetul Federal al F.R.B.S. Acestea, reflectă opinii comune:
-

Îndeplinirea parțială a principalilor indicatori specifici ai pregătirii, datorită pandemiei
Potențial sportiv real pentru obținerea de medalii
Debutul bun al tinerilor sportivi în competițiile majore
Motivația, implicarea, entuziasmul, ambiția și profesionalismul sportivilor
Eforturile financiare pentru susținerea unui program competitiv, de nivel mondial
Evoluție ascendentă, pentru unele probe a rezultatelor sportivilor români în procesul de
consacrare internațională și afirmare în elita mondială
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Raportul conducătorului delegației bob-sanie
privind participarea la Jocurile Olimpice de Iarnă Beijing 2022
Onorată asistență,
Conform prevederilor solicitării Comitetului Olimpic și Sportiv Român vă adresez
rugămintea de a primi o sinteză a raportului de pregătire și participare la Jocurile Olimpice
de Iarnă Beijing 2022 al delegației bob-sanie, corelat cu obiectivele asumate.
Intervalul de timp cuprinde acțiunile pentru întreaga activitate de bob, skeleton şi sanie
din ciclului olimpic 2018 – 2022, finalizat cu Jocurile Olimpice de Iarnă – Beijing, China 2022.
CONSIDERAȚII GENERALE
Prin activitatea desfășurată în scopul realizării obiectivelor sale, Federația Română de
Bob și Sanie a organizat şi a dezvoltat activitatea de bob, sanie, skeleton de competiție din
România la standarde internaționale cu satisfacerea intereselor naționale în acord cu practica şi
normele internaționale de specialitate ale I.B.S.F. și F.I.L. și în concordanță cu prevederile
legislației privind reglementările împotriva răspândirii virusului SAR-COV-2 și a prevederilor
Codurilor de igienă ale celor două federații internaționale de specialitate, inclusiv al normelor
elaborate în acest sens pe baza ordinelor comune ale Ministerului Sportului și Ministerului
Sănătății pentru desfășurarea pregătirii sportive și a competițiilor.
Poziția federației, locul pe care instituția îl ocupă la acest moment, potențialul şi sfera
în care s-a acționat în ciclul olimpic recent finalizat sunt în strânsă legătură cu acțiunile derulate
prin colaborarea cu Comitetul Olimpic și Sportiv Român, Ministerul Sportului, Ministerul
Educației și Cercetării, dar și cu cele două federații internaționale de specialitate I.B.S.F. și
F.I.L.
Practicarea sporturilor de iarnă în România, în special al sporturilor de bază incluse în
programul Jocurilor Olimpice de Iarnă trebuie să determine toți specialiștii federațiilor sportive
naționale să urmeze și să îmbunătățească programul strategic propus de Comitetul Olimpic și
Sportiv Român cu obiective finale pe termen scurt, dar și pe termen lung. Diversitatea probelor
sportive din cadrul ramurilor de sport coordonate de federațiile sportive internaționale, precum
și deschiderea Comitetului Olimpic Internațional au adus recent includerea de noi
probe/sporturi și lărgirea programului olimpic.
În alegerea celei mai bune strategii pentru actualul ciclu olimpic Federația Română de
Bob și Sanie a corelat anumiți factori cu influență în activitatea sportivă de înaltă performanță,
bazându-se pe activitatea desfășurată până în prezent cu evidențierea unor criterii de importanță
frecventă: poziționarea în clasamentele oficiale internaționale a sportivilor români, longevitatea
în sporturile de iarnă, rolul specialiștilor, evoluția sporturilor noastre pe plan mondial și
concurența celorlalte națiuni.
După rezultatul excepțional la ediția Jocurilor Olimpuce de Iarnă PyeonChang 2018 –
locul 7 la sanie feminin obținut de Raluca Strămăturaru, Federația Română de Bob și Sanie a
adoptat un program aplicat și bazat pe un management adaptat, care în ciclul olimpic 2018 –
2022 a vizat pe termen scurt necesitățile imediate pentru realizarea programelor loturilor
naționale/olimpice în vederea îndeplinirii obiectivelor de performanță; programul pe termen
mediu vizează eficiența, iar pe termen lung ne-am propus a evidenția sportivii excepționali.
Pe teritoriul României nu avem o pârtie de bob și sanie care să permită pregătirea pe
gheață a loturilor naționale, organizarea campionatelor naționale sau a competițiilor
internaționale, dar în general, bazele pentru celelalte sporturi de iarnă trebuie modernizate. Cu
toate acestea performanțele sportivilor români au urmat un parcurs ascendent în ultimii ani și
s-au organizat numeroase competiții oficiale desfășurate în România sub egida federațiilor
internaționale: FOTE 2013, Campionat Mondial de seniori sanie piste naturale 2017,
Campionat Mondial starturi seniori bob-skeleton 2016, numeroase etape de Cupa Mondială la
mai multe discipline olimpice de iarnă.
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La bob, sanie și skeleton dispunem de baze de pregătire specifică pentru vară, piste de
starturi pe role, care satisfac cerințele pregătirii pe uscat - componentă importantă a procesului
de pregătire și a realizării obiectivelor de performanță pe gheață. Prin realizarea unui program
guvernamental, care să includă construcția unei pârtii de bob și sanie cu înghețare artificială,
vom contribui la dezvoltarea sporturilor de iarnă în România și implicit, vom realiza obiective
în primele șase locuri la viitoarele ediții ale Jocurile Olimpice de Iarnă. Vom putea organiza
evenimente internaționale de anvergură în România. Rezultatele obținute până acum
demonstrează potențialul sportivilor români. România este cotată de către Federația
Internațională de Bob și Skeleton (IBSF) ca națiune puternică pe plan mondial, chiar dacă nu
avem o pârtie „acasă”.
În acest ciclu olimpic 2019 – 2022 am reușit să asigurăm echipamente și un program de
pregătire și participare în competițiile oficiale internaționale sensibil egal cu al partenerilor de
întrecere. S-au făcut eforturi mari pentru achiziționare, însă este insuficient la nivel
internațional, unde infrastructura trebuie completată, inclusiv cu mijloace de transport special
adaptate pentru transportul și lucru la pârtie.
Am fructificat la maxim oportunitatea de a participa la Jocurile Olimpice de Iarnă pentru
Tineret. Încă de la prima ediție, precum și la ce-a de a doua am fost foarte aproape de medalie
și s-au obținut numeroase clasări pe locurile 6 – 10. În anul 2020 la St.Moritz, Elveția am obținut
două titluri olimpice de tineret la monobob masculin și feminin.
Deși cu o finanțare limitată în ultimii ani, Federația Română de Bob și Sanie a propulsat
atât bobul, sania, cât și monobobul, precum și skeletonul în elita sporturilor de iarnă – iar
rezultatele notabile pot fi considerate excepționale: locul 7 la sanie feminin în competiția
supremă JO PyeonChang 2018, locul 2 la Campionatul European de bob 2 persoane feminin și
două titluri de campioni olimpici de tineret la monobob masculin și feminin.
Chiar dacă în general sportul românesc se află în declin, pentru participarea la cea de a
XXIV ediție a Jocurilor Olimpice de Iarnă Beijing 2022 s-au depus eforturi mari printr-o
colaborare strânsă între cele două instituții partenere: Comitetul Olimpic și Sportiv Român cu
Federația Română de Bob și Sanie. S-au alcătuit programe și planuri de pregătire și participare
în competiți pentru asigurarea continuității, mai ales în ceea ce privește pregătirea pe gheață, au
fost făcute investiții pentru asigurarea materialelor de concurs, a mijoacelor de transport. Toate
acestea s-au derulat prin semnarea de contracte de finanțare cu susținere financiară a loturilor
naționale/olimpice pentru pregătirea, calificarea și participarea la competiția olimpică.

Deși rezultatele obținute la această ediție a Jocurilor Olimpice de Iarnă în
anumite discipline sunt unele dintre cele mai bune de până acum, obiectivele de
performanță asumate de Federația Română de Bob și Sanie au fost parțial
îndeplinite, fapt care nu onorează la general imaginea sporturilor de iarnă din
România și care denotă că suntem vulnerabili. Performanțele obținute reflectă un
nivel inferior al progresului planificat, dar pe care trebuie să îl atingem pe termen
mediu și pentru care se impune să continuăm investițiile materiale și umane și să
le fundamentăm cu mai mult profesionalism și fermitate.
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Rezultatele obținute la bob – sanie – skeleton

DISCIPLINA SPORTIVĂ
bob 2 persoane masculin
bob 2 persoane feminin
bob 4 persoane
monobob
sanie simplu masculin
sanie feminin
sanie dublu
sanie ștafetă
skeleton masculin
skeleton feminin

2010
Whistler
CAN
11
15
15
X
31
21
17
X
X
X

Jocurile Olimpice de Iarnă
2014
2018
Sochi
PyeonChang
RUS
KOR
15
18
17
15
22
29
X
X
29
29
30
7
DNS
19
X
10
25
25
20
18

2022
Beijing
CHN
16
18
13
12
29
DNF
14
9
X
X

Lista nominală a persoanelor angrenate pentru calificarea la JO beijing 2022
NR.
NUME PRENUME
FUNCȚIA
CRT.
BOB FEMININ
1
Grecu Andreea
sportiv
2
Vlad Teodora Andreea
sportiv
3
Wick Katharina
sportiv
4
Neagu Paul
antrenor
BOB MASCULIN
5
Tentea Mihai
sportiv
6
Dobre Raul
sportiv
7
Daroczi Ciprian
sportiv
8
Radu Adrian
sportiv
9
Păcioianu Iulian
antrenor
SANIE
10
Strămăturaru Raluca
sportiv
11
Manolescu Carmen
sportiv
12
Curmei Cezara
sportiv
13
Turea Andrei
sportiv
14
Crăciun Eduard
sportiv
15
Crețu Valentin
sportiv
16
Gîtlan Marian
sportiv
17
Șerban Darius
sportiv
18
Handaric Ștefan
sportiv
19
Ailenei Alexandru
sportiv
20
Mușei Ștefan
antrenor
21
Radu Eugen
antrenor
22
Comșa Alexandru
antrenor
23
Apostol Ioan
antrenor
SKELETON
24
Enache Mihail Sebastian
sportiv
25
Ene Marius Tomita Adrian
antrenor
OFICIAL DE ECHIPĂ
26
Iacob Delia
medic
27
Păcioianu Mihai
sportiv
28
Pița Ionuț
kinetoterapeut
29
Ticu Elena Sorina
conducator delegatie
LOT
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CLUB SPORTIV
CSA STEAUA București
CSO Sinaia
CSA STEAUA București
CSA STEAUA București
CS Muscel
CS Muscel
CS Muscel
CS Olimpia București
CS Muscel
CSA STEAUA București
CSA STEAUA București
CSU Pitești
CSO Sinaia
CSTA București
CSA STEAUA București
CSO Sinaia
CSO Sinaia
CSU Pitești
CSU Pitești
CSS Vatra Dornei
CSA STEAUA București
CSO Sinaia
CSTA București
CSO Sinaia
CSO Sinaia

Prin acțiunile desfășurate pe bază de contracte încheiate cu Comitetul Olimpic și Sportiv
Român, în perioada 2020-2022, pentru anul preolimpic, respectiv în sezonul 2020-2021 nu sau realizat în întregime programele loturilor naționale de bob, sanie și skeleton și nici în
conformitate cu planurile anuale de pregătire și participare în competițiile oficiale
internaționale, acestea fiind deseori fragmentate cu perioade de izolare pentru persoanele
depistate pozitiv, dar și pentru sportivii considerați persoane contact direct, fapt ce a dus, în
unele cazuri la participări în competiții fără o pregătire minimă pe gheață, fără a se acomoda cu
materialul nou de concurs.
Sub efectele pandemiei care a restricționat activitatea sportivă la general, pentru anul
2020 au fost alcătuite programe special create pentru pregătirea sportivilor în condiții de
restricții pe perioada de urgență și ulterior pe perioada stării de alertă declarate la nivel național.
De asemena în activitatea internațională a fost acordată o atenție sporită derulării pregătirii
specifice și a participării la competiții, cu respectarea tuturor condițiilor impuse de cele două
federații internaționale de specialitate, FIL și IBSF, cu toate acestea am avut cazuri de infectare
cu virusul SAR-COV-2 în rândul compenenților loturilor naționale, atât antrenori, dar și
sportivi. Astfel, sezonul preolimpic a fost fragmentat pentru mare parte din sportivi din cauza
perioadelor de izolare și în unele cazuri forma sportivă obținută la finalul perioadei de vară a
fost pierdută, chiar dacă s-au luat toate măsurile necesare pentru otimizarea activității.
Sezonul preolimpic 2020-2021 poate fi caracterizat printr-o activitate atipică, datorită
măsurilor luate pentru evitarea răspândirii virusului care a provocat această pandemie.
Componenții loturilor naționale de bob, sanie și skeleton au urmat testări săptămânale cu teste
PCR și/sau rapide, au fost create condiții speciale de transport, cazare și masă, inclusiv pentru
accesul la pârtie. Nu mai puțin important este faptul că majoritatea sălilor de sport au fost
închise și chiar dacă au avut din România materiale pentru forță, în special la sanie,
antrenamentele de forță nu au putut fi coordonate de colectivul tehnic din cauza împărțirii
lotului pe grupe în antrenamnetele de coborâri pe gheață, motiv pentru care antrenorii au stat
pe pârtie între 6 și 8 ore, urmate apoi de pregătirea boburilor/săniilor pentru competiții.
Sezonul olimpic 2021-2022 au fost presărat cu satisfacții pentru unele din rezultatele
obținute în competițiile de calificare la Jocurile Olimpice de Iarnă Beijing 2022, dar ne-am
aliniat la start la fel de vulnerabili privind cheia realizării înaltei performanțe în sporturile
noastre.

15

PRINCIPALELE CAUZE
care contribuie la menținerea condiției inferioare a sporturilor de iarnă din România, în
special a practicării bobului, saniei și skeletonului și care au marcat evoluția și rezultatele
sportivilor români la ediția Jocurilor Olimpice de Iarnă Beijing 2022

1. SUPRAEVALUAREA
Fenomen asociat în ultimii ani la nivel național cu lipsa performanțelor notabile,
determinat în practica de zi cu zi de lipsa de cunoștințe temeinice de specialitate atât a
membrilor colectivelor tehnice, cât și a sportivilor. Practic, am fost depășiți în toate aspectele
tehnice, teoretice, materiale, dar mai ales umane.
Nivelul actual, pe care l-am admirat la națiunile clasate în topul competiției olimpice la
Beijing 2022 este dat de opusul modelului sportivilor/antrenorilor români participanți la această
ediție și cuprinde: lucru în echipă, suport științific solid, cercetare pentru dezvoltarea
materialelor de concurs, programe specializate, conducere tehnică multilaterală, etc

2. SPECIALIZAREA PE POSTURI/PROBE SPORTIVE
Caracterul unic al competiției olimpice, dar mai ales participarea în acest important
concurs odată la patru ani, necesită o anume maturitate sportivă, care este dată de experiența
sportivă acumulată, atât cea personală a fiecărui individ, cât și cea competițională, dar este
condiționată de vârsta marii performanțe în sporturile noastre – bob-sanie.
Perioada de timp necesară acumulărilor pentru pilotajul bobului/sanie/skeletonului
trebuie să depășească două cicluri olimpice în care practic, ajungi să cunoști majoritatea
pârtiilor, să participi în cât mai multe competiții, timp în care, ca în orice domeniu de activitate,
dar mai ales în performanța sportivă totul evoluează, se modifică, sunt descoperite noi facilități.
Chiar dacă anumiți participanți la această ediție a Jocurilor Olimpice de Iarnă – în
special sportivii piloți de la bob și sanie aveau experiența necesară, rezultatele obținute au fost
marcate, în principal de următoarele aspecte:
- Dorința sportivilor de a face mult mai mult decât ceea ce au exersat în antrenamente,
respectiv asumarea riscului de a eșua prin manevrele de pilotaj efectuate în
competiție
- În componența echipajelor aliniate la start au existat unele elemente relativ noi, fără
experiență competițională adecvată, mai ales pentru nivelul olimpic
- Lipsa de specialiști, în general, subdimensionarea colectivelor tehnice, dar mai ales
lipsa excelenței pentru pregătirea materialelor de concurs, comunicarea și
consilierea sportivilor pentru participarea în competiția olimpică
- Nu în ultimul rând, numărul mic de sportivi și programele derulate în ultimii doi ani
au avut carențe în ceea ce privește asistența de specialitate adecvată pentru unii
dintre sportivii noștrii la capitolul refacere, nutriție și personalizarea materialelor de
concurs.
3. LIPSA CERCETĂRII PENTRU DEZVOLTAREA MATERIALELOR DE
CONCURS
Boburile, săniile și patinele acestora nu sunt produse comerciale, care se pot cumpăra
din magazin. Fabricarea lor este un proces anevoios, care implică aparatură multă de specialitate
și un anumit grad de tehnicitate al producătorului. Deasemenea toate, dar mai ales săniile sunt
create special pe sportiv/echipaj, iar testările pentru a ajunge la economia eficientă a timpului
final de manșă necesită o perioadă lungă de timp, foarte multe coborâri, un număr suficient de
piese de rezervă (cum ar fi patinele, dar fără a se limita la acestea).
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4. LIPSA BAZEI SPORTIVE PENTRU PRACTICAREA sporturilor noastre –
PÂRTIA DE BOB sanie și skeleton
Construcția bazei sportive destinată practicării a trei sporturi olimpice, cu un total de 19
probe aferente, incluse în programul Jocurilor Olimpice - PÂRTIA DE BOB ȘI SANIE în
România este imperios necesară. Caracterul unic al acestei baze sportive va contribui major la
creșterea performanțelor și dezvoltarea sporturilor de iarnă pe plan național. În lume există doar
15 pârtii, care sunt foarte aglomerate și exploatate la maxim date fiind:
► frecvența evenimentelor sportive ale CIO – JOT și JO, cu un total de 19 medalii aferente
probelor și categoriilor de vârstă, pentru cele trei sporturi olimpice
► competiții oficiale internaționale ale IBSF și FIL, organizarea circuitelor de Cupa Mondială,
Campionate Europene și Campionate Mondiale pe trei categorii de vârstă și probe: 47
Campionate Mondiale, 25 Campionate Europene, circuit de 6/9 etape al celor 21 probe la Cupa
Mondială, 6 etape ale circuitului de Cupa Europei al celor 21 de probe și 9 etape ale circuitului
de 3 probe din Cupa Națiunilor
► numărul mare de practicanți în clasamentele generale internaționale; numărul mediu al
sportivilor clasați este:
Bob – 2 persoane masculin – 80 piloți ; Bob 2 persoane feminin – 40 piloți; Bob 4
persoane – 60 piloți
Skeleton feminin – 60 sportivi; Skeleton masculin – 100 sportivi
Sanie simplu masculin (toate categoriile de vârstă) – 145 sportivi; Sanie dublu – 56
echipaje; Sanie feminin – 120 sportivi
Monobob – 50 sportivi
► necesitatea de antrenament a sportivilor națiunilor afiliate celor două federații internaționale,
având în vedere circuitul mondial alcătuit din 6/9 etape pe tot atâtea pârtii, pentru cele 3 sporturi,
pe categorii de vârstă și numărul limitat al sportivilor participanți/pe probă/națiune
► formarea de noi piloți și aprofundarea și perfecționarea tehnicii de pilotaj pentru fiecare
sportiv participant în sistemul competițional internațional
► organizarea campionatelor naționale și a competițiilor interne ale națiunilor care nu au pârtie
acasă
Având în vedere:
► infrastructura inexistentă în România pentru practicarea bobului, saniei și skeletonului
► cotația României ca una din națiunile puternice pe plan mondial fără pârtie „acasă”
► asigurarea unei eficiențe maxime prin programele derulate de către Federația Română de
Bob și Sanie privind selecția, individualizarea pregătirii și strategia de participare în
competițiile oficiale internaționale de calificare la Campionatul Mondial, Campionatul
European și Jocurile Olimpice de Iarnă;
► necesitatea evidentă de a alcătui programe multianuale cu obiective distincte pe etape,
monitorizate și evaluate permanent

Sunt propuse continuarea investițiilor materiale și umane făcute în ultimele
cicluri olimpice, perioadă în care am beneficiat de susținerea federațiilor
internaționale de specialitate, inclusiv a Comitetului Olimpic și Sportiv Român,
precum și a Ministerului Sportului.
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MĂSURI PRIVIND
DEZVOLTAREA ȘI CONSOLIDAREA
ACTIVITĂȚII DE BOB - SANIE DIN ROMÂNIA
PREZENTARE GENERALĂ
Practicarea sporturilor de iarnă în România, în special al sporturilor de bază incluse în
programul Jocurilor Olimpice de Iarnă trebuie să determine specialiștii federațiilor sportive
naționale să urmeze și să îmbunătățească programul strategic propus de COSR cu obiective
finale pe termen scurt Beijing 2022, iar pe termen lung obținerea de medalii olimpice.
Diversitatea probelor sportive din cadrul ramurilor de sport coordonate de federațiile
sportive internaționale, precum și deschiderea Comitetului Olimpic Internațional au adus recent
includerea de noi probe/sporturi și lărgirea programului olimpic.
OBIECTIVE GENERALE
Dezvoltarea infrastructurii pentru practicarea sporturilor de iarnă
Îmbunătățirea bazei materiale necesare obținerii performanțelor sportive
Asigurarea resurselor financiare necesare practicării sporturilor de iarnă la nivel olimpic printrun marketing specializat
Lărgirea ariei de practicare a sporturilor de iarnă în România
Promovarea, mediatizarea și acoperirea prin transmisii televizate la nivel național a
competițiilor sportive de iarnă (naționale și internaționale – organizate în România)
Evidențierea rolului social al sportului în societate
Îmbunătățirea imaginii sportului românesc în lume
OBIECTIVE SPECIFICE
Creșterea performanțelor sportive obținute de România la Jocurile Olimpice de Iarnă
Îndeplinirea criteriilor de calificare pentru reprezentarea României în mai multe probe olimpice
Organizarea în România de competiții oficiale internaționale de anvergură
Asigurarea unui cadru optim pentru fundamentarea științifică și conducerea interdisciplinară a
loturilor olimpice
Creșterea interesului și satisfacției sportivilor practicanți și a colectivelor tehnice
Introducerea de noi specializări în cadrul studiilor universitare
Îmbunătățirea bibliografiei naționale de specialitate, pe ramură de sport
Creșterea popularității sporturilor de iarnă și mărirea numărului de practicanți la nivel național
Un program aplicat trebuie să fie bazat pe un management adaptat, care pe termen scurt
poate fi dat de necesitățile imediate pentru realizarea programelor loturilor naționale/olimpice
în vederea îndeplinirii obiectivelor de performanță, programul pe termen mediu va promova
eficiența, iar pe termen lung va evidenția sportivii excepționali.
În alegerea celei mai bune strategii pentru fiecare ciclu olimpic trebuie să corelăm
anumiți factori cu influență în activitatea sportivă de înaltă performanță. Bazându-ne pe
activitatea din prezent, vom evidenția criterii cu importanță frecventă: poziționarea în
clasamentele oficiale internaționale a sportivilor români, longevitatea în sporturile de iarnă,
rolul federațiilor naționale de specialitate, evoluția sporturilor noastre pe plan mondial și
concurența celorlalte națiuni.
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PREZENT ȘI VIITOR
Am reușit să asigurăm echipamente și un program de pregătire și participare în
competițiile oficiale internaționale sensibil egal cu al partenerilor de întrecere, cu excepția
materialelor de concurs – boburi și sănii, aspect care și-a pus amprenta asupra potențialului de
a obține rezultate notabile. S-au făcut eforturi mari pentru achiziționare, însă este insuficient la
nivel internațional, unde infrastructura trebuie completată, inclusiv cu mijloace de transport
special adaptate pentru transportul și lucru la pârtie.

Am fructificat la maxim oportunitatea de a participa la Jocurile Olimpice de Iarnă pentru
Tineret. Încă de la prima ediție, precum și la ce-a de a doua am fost foarte aproape de medalie
și s-au obținut numeroase clasări pe locurile 6 – 10. În acest an la St.Moritz, Elveția am obținut
două titluri olimpice de tineret la monobob masculin și feminin.
Deși cu o finanțare limitată Federația Română de Bob și Sanie a propulsat atât bobul,
sania, cât și monobobul, precum și skeletonul în elita sporturilor de iarnă – iar rezultatele
notabile pot fi considerate excepționale: locul 7 la sanie feminin în competiția supremă JO
PyeonChang 2018, locul 2 la Campionatul European de bob 2 persoane feminin și două titluri
de campioni olimice de tineret la monobob masculin și feminin.
Toate cele de mai sus nu sunt concordanță de finanțarea precară a cluburilor sportive,
în special al celor școlare, care nu își mai permit să crească sportivii pentru bob/sanie/skeleton și
acționează pentru obținerea de performanțe imediate, fără a avea o strategie pe termen lung.
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PLAN DE MĂSURI pentru dezvoltarea și consolidarea activității de bob, sanie și skeleton
pentru perioada 2022 – 2026 la nivel național
1. Alcătuirea planurilor multianuale de pregătire și participare în competiții cu obiective
de performanță intermediare
2. Redimensionarea loturilor olimpice (lot olimpic, CNOPT, CNOPJ)
3. Achiziția de materiale de concurs și/sau componente pentru loturile olimpice și CNOPT
4. Asigurarea unui venit constant pentru sportivii de excepție
5. Conducerea interdisciplinară a loturilor olimpice – cooptare de specialiști
6. Construcția pârtiei de bob – sanie - skeleton în România
7. Finanțarea unui număr de 300 coborâri/an, cu includerea cheltuielilor de cazare, masă,
transport și asigurări de accidente pentru sportivii de excepție
8. Creșterea indicatorilor specifici în ponderea pregătirii, asigurarea unor condiții sensibil
egale cu cele ale partenerilor de întrecere
9. Suplimentarea și dotarea corespunzătoare a infrastructurii destinată transportului de
boburi și sănii
10. Construcția pistelor de starturi pentru sanie și pentru bob-skeleton, cu înghețare
artificială, acoperite
11. Armonizarea cadrului legislativ național privind activitatea sportivă de performanță
Calendarul competițional intern, elaborat în vederea organizării competițiilor planificate,
putem spune că s-a realizat cu participare numerică mare atât a cluburilor prezente, cât şi a
numărului de sportivi prezenți la startul competițiilor, cu excepția campionatului național de la
Igls, Austria organizat în februarie 2021 doar pentru categorile de vârstă seniori și juniori mari,
datorită restricțiilor pandemiei.
În condițiile impuse de pandemie, pentru activitatea competițională internă, Comitetul
Federal a acţionat în direcţia organizării şi desfăşurării în condiţii optime a competiţiilor
prevăzute în calendarul sportiv intern, atât a competiţiilor de vară.
Au fost luate în considerare Ordinele comune al Ministerului Sportului și Ministerului
Sănătății privind organizarea competițiilor pentru sporturile individuale, astfel încât la
propunerea specialiștilor din bob și sanie, cu aprobarea Comitetului Federal s-au creat condițiile
necesare privind siguranța sănătății participanților, au fost adaptate regulamentele de
desfășurare a concursurilor și în cazul Campionatului de bob – sanie – skelton și monobob la
Igls a fost restrâns numărul de participanți.
Deși vara anului 2019 a constitui debutul organizării campionatelor de sanie starturi
pentru categoria de vârstă seniori și juniori U23 pe o pistă de starturi cu înghețare artificilă,
acoperită – Oberhof, GER organizarea acestui concurs nu a fost posibilă nici în anul 2021
datorită restricțiilor de călătorie pe perioada pandemiei, fapt ce a amprentat rezultatele
sportivilor în competițiile oficiale internaționale. Absența antrenamentelor specifice de starturi
pe gheață, îmbunătățirea tehnicii de start au dus la rezultate modeste în Cupa Mondială,
recunoscut fiind aportul unui timp de start bun în economia timpului final de manșă.
Devansate față de planificarea inițială, conform tradiției de peste 10 ani (înainte de
sărbătorile de iarnă), au fost organizate campionatele naţionale de bob, sanie, skeleton și
monobob, seniori U23 și juniori mari, competiții care şi în acest an s-au desfăşurat la Igls,
Austria. În perioada 14 – 20 februarie 2021 gazdele ne-au oferit toate condiţiile necesare
desfășurării competiţiei la un nivel tehnic ridicat.
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Organizarea competiţiei naţionale pentru segmentul în care vorbim de marea
performanţă, pe o pârtie gazdă a competiţiilor oficiale internaţionale ne-a oferit prilejul să
constatăm următoarele beneficii aduse activităţii de bob, sanie, skeleton și monobob din
România:
● Evoluţia sportivilor cluburilor membre; analiza potențialului, în comparaţie cu rezultatele din
competiţiile internaţionale;
● Implicit, a contribuit la o selecţie corectă pentru loturile naţionale;
● Participarea numeroasă, având în vedere condițiile și restricțiile datorate pandemiei
În anul competițional 2021 - 2022 au fost organizate toate competiţiile naţionale,
campionate şi etapele de Cupa României la bob, sanie, skeleton și monobob. Calendarul
competiţional intern a cuprins competițiile de starturi role în septembrie 2021 și competiții
naționale pe patinoarul de gheață – martie 2022.
Numărul total de cluburi participante la competițiile naționale în anul competițional
2021 - 2022: 23 de cluburi, cu un număr de peste 200 de participanți în sistemul
competițional.
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RELAŢIILE INTERNAŢIONALE
Privind relaţiile internaţionale, F.R.B.S. a fost reprezentată atât la Congresul I.B.S.F.
cât şi la Congresul F.I.L. în sesiunile desfășurate online în acest an, datorită pandemiei.
Pe parcursul anului competiţional 2021 – 2022 au avut loc ședințe de lucru online între
preşedinţii celor două federaţii internaţionale şi preşedintele F.R.B.S., care s-au concretizat în
susţinerea activităţii federaţiei, precum şi organizarea de evenimente internaţionale în ţara
noastră.
Unul din factorii care au contribuit la o participare numeroasă şi obţinerea de
performanţe în activitatea loturilor naţionale în anul competițional 2021-2022 a fost şi rezultatul
relaţiilor internaţionale foarte bune, dezvoltate prin promovarea bobului, saniei şi prin
consacrarea relaţiilor stabilite în anul 2021 de către oficialii F.R.B.S. cu omologii celor două
federaţii internaţionale de specialitate, cât şi cu cei ai altor federaţii cu tradiţie în bob şi sanie.
Pentru a continua drumul ascendent al federaţiei, de afirmare a ţării noastre ca naţiune
bine cotată în I.B.S.F. şi F.I.L., România are nevoie de ridicarea nivelului performanţelor
sportive, condiţionate de creşterea numărului de sportivi practicanţi ai bobului, skeletonului şi
saniei la nivel naţional şi a numărului de competiţii în care aceştia participă, precum şi de
consacrarea cluburilor afiliate şi creşterea numărului secţiilor din cadrul lor.
Și în anul 2021, în continuare, bobul, sania și skeletonul românesc sunt reprezentate în
forurile internaționale de către: Panaitescu Dragoș, Comisia materiale a F.I.B.T., Laszlo Hodoș,
Comisia de dezvoltare a F.I.B.T., Sorina Țicu, Comisia pentru tineret și dezvoltare a F.I.L.,
Nicolae Istrate, membru al Comisiei sport din cadrul IBSF, Grigore Dorin – antrenor bob IBSF,
Velicu Dorin – antrenor skeleton IBSF. Tot aici menționăm și corpul de arbitri români cu licență
internațională atât de la bob, cât și de la sanie, care în număr mare au făcut parte din juriile
competițiilor oficiale internaționale.
Federaţia Internaţională de Sanie (F.I.L.) şi Federaţia Internaţională de Bob (I.B.S.F.)
au avut aprecieri pozitive asupra participării sportivilor români în competiţiile internaţionale pe
care acestea le tutelează, atât din punct de vedere al rezultatelor obţinute de aceştia, cât şi al
numărului mare de sportivi care au luat startul în acest sezon pentru România având în vedere
condițiile speciale și restricțiile impuse de pandemia mondială.
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