“65 ANI DE ORIENTARE
ÎN ROMÂNIA”
MONEASA
5–7 octombrie
Interviu imaginar cu Dávidházy Kálmán, pionierul Orientării din România.
Rep: Kálmán bácsi, care sunt cele mai împortante lucruri în viaţa dumneavoastră.?
DK: soţia IRMA, NATURA şi MUZICA, cânt bine la violoncel.
Rep: Vă rog să ne povestiţi despre pasiunea pentru natură, în special despre începuturile Orientării
turistice sub formă competiţională, de pe meleagurile Munţilor Zărand!

Dávidházy Kálmán în 1947
DK: După război organizaţiile muncitoreşti forţează acţiuni de petrecerea timpului liber în
cadru organizat (controlat). Cluburile turistice din Arad, aveau peste 2.500 de membrii activi,
excursiile cu specific recreativ fiind săptămânale. Profitând de această oportunitate, având
experienţă turistică şi un cerc mare de prieteni doritori de a evada din necazurile cotidiene,
care nu trebuiau convinşi să se încalţe în bocanci şi să vină în munţi pentru menţinerea
sănătăţii lor, am propus organizarea unui EXERCIŢIU DE TEREN cu hartă şi busolă.

Rep: În cadrul cărei instituţii a fost posibilă atunci organizarea unei
acţiuni de aşa mare anvergură?
DK: Idea a fost materializată cu ajutorul SINDICATULUI
FUNCŢIONARILORI PARTICULARI şi a SOCIETĂŢII DE
GIMNASTICĂ DIN ARAD, organizând în 26 OCTOMBRIE
1947 primul concurs. Evenimentul a fost pregătit minuţios, cu
mult timp înainte, fiind necesară măsurarea traseelor, pregătirea
oficialilor, instruirea viitorilor concurenţi, şi conceperea primului
regulament, în plus a fost conceput şi o insignă a concursului,
pentru a imortaliza începuturile sportului cu busola şi harta.
Insigna primului concurs

Invitaţia pentru primul concurs
Rep: Unde s-a desfăşurat acest „EXERCIŢIU DE TEREN”, cum a fost traseul?
DK: Practic concurenţii nu foloseau hartă, aveau de parcurs pe baza instrucţiunilor un traseu
pe versantul vestic al Munţilor Zărand, între Covăsânţ - Poala Muntelui – Creasta principală –
Valea Sfinsca şi înapoi la Cuvin. Traseul a fost împărţit pe 3 secţiuni, denumite şi „Rute”:
Ruta I: 3500m – timp de marş 60min, Ruta II: 4750m – timp de marş 78min, Ruta III: 4500m
– timp de marş 76min. Clasamentul
s-a întocmit pe baza unui punctaj (stipulat în
regulament) în funcţie de abateri de la timpul de marş impus, nerespectarea traseului,
negăsirea punctelor de control precum şi răspunsurile la întrebările de tematică turistică.

Regulamentul primului concurs
Clasamentul
Rep: Cine a fost câştigătorul primului concurs?
DK: Au participat 14 echipe de câte trei persoane, reprezentând 4 asociaţii locale, câştigătoare
a fost echipa de la EMKE (Asociaţia Culturală Maghiară din Transilvania) Bauer Andrei şi
soţia.
Rep: Când a fost organizat şi derulat următorul concurs?
DK: Succesul primului concurs a dus la repetarea acţiunii, organizând, încă din primăvară, în
28 mai 1948 un al doilea concurs. De acestă dată cele 12 echipe, aveau de parcurs traseul
orientându-se deja cu ajutorul hărţii (tot în zona Cuvin – Covăsânţ).

Echipa condusă de profesorul Kutyik (dreapta)

Harta concursului de Orientare nr.2

Tot în anul 1948, în 30- 31 octombrie, s-a organizat şi al treilea concurs din Munţii
Zărandului, de această dată de către ASOCIAŢIA „TURISMUL POPULAR” ARAD, când
pentru prima oară s-a folosit termenul de „CONCURS DE ORIENTARE TURISTIC”.

Regulamentul şi harta concursului de
Orientare nr.3 (Cupa Zărandului ed.II)

De data asta 10 echipe s-au înfruntat pe traseul dintre Covăsânţ şi Valea Cladovei.
Concursul a avut o etapă de noapte (primul concurs de acest fel) şi una de zi.

Plecarea şi Sosirea la concursul de Orientare nr.3
Rep: Am înţeles că, începând din anul 1949, concursurile de Orientare din Munţii Zărand au luat
amploare şi mai mare, cum a fost primul concurs organizat la Căsoaia?
DK: În anul 1949, denumit “Concursul de Orientare Turistică - CUPA ZARAND ed.III.” s-a
ţinut în 29-30 octombrie pe un traseu în împrejurimile cabanei Căsoaia. De această dată a fost

organizat la nivel de interoraşe, participând pe lângă echipele din Arad şi câte o echipă din
Bucureşti, Oradea şi Timişoara, în total 16 echipe, 48 concurenţi.

Participanţii şi harta concursului de
Orientare - CUPA ZARAND ed.III

De atunci, pe lângă alte competiţii locale, anual s-a organizat tradiţional, şi câte o ediţie a
Cupei Zarand, (sau Cupa Munţilor Zarand) devenind cel mai semnificativ concurs de
Orientare arădean.

Plecarea şi premiile la Cupa Zărandului din 1951, Căsoaia
Rep: Prima ediţie jubiliară, a X-a a fost un eveniment deosebit, cum a fost sărbătorită aniversarea
primelor 10 ani de orientare?

DK: Chiar vreau să remarc ediţia jubiliară din 1957, denumindu-se deja CUPA
ZĂRANDULUI, când între 7 şi 9 septembrie au fost organizate 2 etape de zi şi una de noapte,
pe traseele dintre Căsoaia şi Şoimoş. Au participat echipe din Arad, Sibiu, Baia Mare,
Bucureşti, Timişoara, Ploieşti şi Reşiţa. In final clasamentul cumulat a fost câştigat de echipa
B.T.E (Biroul de Turism şi Excursii) din Timişoara, condusă de Uzsora Alexandru.
Câştigătorii au primit plachete cu un medalion reprezentând o echipă compusă dintr-o fată şi
doi băieţi.

Harta parţială al primei etape
de la ediţia X-a şi medalionul
jubiliar
De amintit că la această ediţie au fost organizate şi probe aplicative, ca: bârnă, rapel, funicular
(probabil tiroliana n.n), grenadă şi tir.

Rezultatul ediţiei jubiliare X

Rep: Mai întâlnim şi în zilele noastre concursuri de turism organizate după astfel de regulamente,
însă competiţiile de Orientare actuale diferă fundamental. Cum a fost făcută trecerea de la
Orientarea turistică la Orientarea în alergare?
DK: In perioada imediat următoare, pe lângă traseele de regularitate sunt organizate şi probe
contratimp, când concurenţii au de aleargat printre staţii. Această formă de competiţie se
impune în final, începând din din anul 1965, când traseele Cupei Zărandului sunt organizate
contratimp, încă pe echipe (separat fete, băieţi, juniori, tineret, adulţi)

Echipă de fete la ediţia XX – Căsoaia
Începând cu anul 1968 (la ediţia XXI), concursul a fost organizat după regulamentul
Federaţiei Internaţionale de Orientare, adică individual pe categorii de vârstă şi pe trasee
parcurse contratimp, pe hărţi din ce în ce mai fidele şi din 1976 deja tipărite color.
Orientarea a devenit disciplină sportivă de sine stătătoare. Chiar şi medalionul de pe plachete
a fost actualizat, figurând cadrul busolei, pe fundalul muntos, roza vânturilor şi având ca
figură centrală un alergător care se îndreaptă spre un punct de control.

Medalionul tradiţional acordat câştigătorilor la concursurile de orientare moderne
Rep: Kálmán bácsi, acum după atâţea ani nu vă cuprinde nostalgia concursurilor organizate în
tinereţe?
DK: Cum să nu, de aceea la ediţiile jubiliare, învităm veteranii Orientării, organizăm pentru
ei un concurs special. Astfel la ediţia XXX, pentru rememorarea anilor de pionierat, paralel
cu competiţia modernă sa desfăşurat şi Cupa Iniţiatorilor, organizat după regulamentul vechi.

Echipă lui Bauer Andrei şi Irina, câştigătorii
primei ediţii, participând la Cupa Iniţiatorilor

Predând plicurile cu instrucţiuni echipei con
dusă de Kunyelicska Stefan locul II la ed. III

Rep: În final cum puteţi concluziona aceşti ani petrecuţi sub egida Cupei Zărandului ?
DK: Rădăcinile Orientării arădene sunt legate de
turism, ediţiile CUPEI ZĂRANDULUI, organizate în
prezent reprezintă perpetuarea concursurilor de
”Orientare Turistică”. Nu este nimic ruşinos în acest
fapt, având în vedere că turismul anilor ’40 -’50 nu are
nimic comun cu turismul de „grătariadă” din zilele
noastre. Odată cu creşterea nivelului de trai oamenii au
devenit mai comozi, după apariţia primelor motociclete
şi autoturisme, numărul turiştilor a scăzut drastic. Pe
de altă parte orientarea modernă este fuziunea firescă a
plăcerii de fi în natură şi a tempoului de viaţă accelerat,
a dorinţei de a te compara şi de a te autodepăşii mereu
– concepte actuale, nesemnificative mai demult, când
regimul politic urmărea nivelarea personalităţilor. Noi,
turiştii, orientariştii arădeni suntem mândrii că am fost
implicaţi în căutările de drumuri ale acestei discipline şi
am contribuit substanţial la maturizarea Orientării ca
sport de performanţă în România.
Organizând ultimele ediţii

Şi sa dus pe alte cărări în 1986, după ce a organizat 40 de ediţii ale CUPEI ZĂRANDULUI, în
timpul unei întruniri familiare, în timp ce cânta la violoncel...

Mulţumiri pentru fotografiile şi ilustraţiile primite din colecţia lui Stefanov Titus.
Materialul a fost realizat de Barkász Dániel, în februarie 2012, cu scopul învocării spiritului
deschizătorului de drumuri: Dávidházy Kálmán.

