
Catre, 

            Toti cei implicati in Orientarea din Romania 

 

   Dupa aproape 15 ani de activitate continua in loturile nationale la toate nivele de varsta si 

numeroase experiente traite pe parcursul anilor, imi pare rau sa constat ca acest sport per 

ansamblu merge tot in jos, an de an. Aici contribuie si unele persoane care ajunse in Consiliul 

Director sau alte functii nu fac altceva decat sa isi urmareasca doar interesul personal sau decid 

brusc sa nu mai faca nimic. Prin urmare doar incurca activitatea FRO, pentru ca nici nu 

demisioneaza sa lase locul altor persoane care doresc sa faca ceva. 

   Astfel printre altele unitatea si spiritul loturilor nationale sunt distruse, multi sportivi renuntand 

la acest sport din cauza situatiilor neplacute in care sunt pusi.  

   Ca sa nu lungesc prea mult relatarea punctez mai jos doar: 

Principalele probleme intampinate pe parcursul sezonului de O-Schi 2015-2016:  

1) Publicarea foarte tarzie a programului pentru lotul national de O-Schi si realizarea lui intr-un 

procent foarte mic. 

2) Comunicarea aproape inexistenta a antrenorului de lot national cu sportivii. 

3) Bani cheltuiti inutil pe echipament fara consultarea sportivilor sau a antrenorilor. 

4) Pregatire fizica, tehnica, tactica, psihologica - zero. 

5) Alocarea finantarii eronat, nu este clar pe ce criterii. 

6) Impartirea finantarii neadecvat, neconform cu valoarea sportivilor(rezultatelor) si mult sub 

sumele alocate pentru celalalte ramuri.   

7) Comunicare deficitara privind organizarea deplasarii, antrenorii nedorind formarea unui lot 

compact. 

8) Obiective ulterioare trasate de FRO in neconcordanta cu finantarea si sprijinul oferit. Cele din 

program pe partea seniorilor au fost indeplinite cu varf si indesat.  

9) Stimularea luptei intre romani si nu cu ceilalti sportivi, prin solutia de finantare propusa. 

10) Lipsa de implicarea a antrenorului de lot, acesta s-a ocupat doar de sportivii proveniti de la 

clubul unde este antrenor, desi FRO a finantat deplasarea lui. 



11) Risc de descalificare a sportivilor din cauza unor membrii FRO: Dl.Minoiu se plimba pe 

zonele de concurs in timpul si dupa desfasurarea etapelor.  

Numerele de concurs pentru juniori la proba de stafeta nu ar fi ajuns la timp daca eu nu observam 

si nu faceam tot posibilul sa ajunga in timp util.  

12) Doar sportivii de la Electro Sistem au avut echipament de prezentare de la FRO. 

13) Nu exista o strategie pe termen mediu, se doresc rezultate imediat fara niciun sprijin. 

La final asa au aratat rezultatele la ESOC, JWOC, EYSOC - procentaje fata de timpul castigator: 

Nume Sprint MD LD Total 

Suciu 121,170         120,363             125,260 366,793 

Tantar 125,838         146,776              126,418                399,032 

Szep 145,851         129,527             135,544                 410,922 

   Constantin                                  133,086                   148,507                        135,251                        416,844 

Biro 129,259         Dsq 126,438                - 

Anghel 152,419        146,983      157,923       457,325            

Tecar 167,393         146,817              148,303                462,513 

 

   Concluzia personala este ca daca nu va exista in curand o schimbare majora, orientarea va 

disparea in viitorul apropiat sau numarul practicantilor va fi foarte mic.  

   Puterea sta in mainile cluburilor care alcatuiesc acest sport si sper ca fiecare sa inteleaga acest 

lucru si sa dea o mana de ajutor pentru a iesii din situatia actuala.  

 

Cu respect, 

Suciu Simion 


