
Ca urmare a efortului depus de orientaristii Ciobanu Dumitru Cluj Napoca si Olteanu Emil 

Ploiesti Consiliul Director a aprobat ca in cadrul F.R.O. sa existe o subcomisie a orientaristilor 

veterani care sa se ocupe de activitatea acestora. Pentru inceput s-au oferit sa activeze in cadrul 

acestei comisii Ionescu Serban-Ploiesti responsabil cu orientarea de vara, Grigor Costan-

Baia Mare responsabil cu orientarea de iarna si M.B, Iosif Hecko-Baia Mare presedinte 

(deoarece face parte si din Consiliul Director). Au acceptat sa activeze in aceasta subcomisie si 

Olteanu Emil  (normal, deoarece a fost unul dintre initiatorii), Dumitru Ghiorghe-Brasov, 

Patras Florin-Roman. 

 

Totodata s-a hotarat ca primul Campionat National de orientare in alergare sa aiba loc in Cluj 

Napoca in zilele de 17-18 septembrie 2011 in organizarea lui Ciobanu Dumitru, iar finala din 

2012 in Prahova, organizat de Emil Olteanu. 

 

Daca in acest an titlul de campion se va acorda in urma cumularii timpurilor celor doua etape 

(MD+LD) din 17-18  de la Cluj Napoca, pentru anii urmatori se precomizeaza sa se acorde titlul 

dupa mai multe etape care sa se desfasoare in judete diferite si cu o etapa finala. 

Pentru 2012 finala va fi in Prahova si va puncta sa zicem loc I 15 puncte, II 12 puncte, III 10 

puncte etc. , la celelalte etape, sa zicem Roman si Baia Mare care s-au oferit, punctajul va fi: loc 

I 10 puncte, loc II 8 puncte etc. 

 

Daca finala pe 2012 e definitiva, Prahova, competitiile acelei zone se vor definitiva la finala de la 

Cluj Napoca 17-18 IX cand va avea loc si prima Adunare Generala (17 IX ) a veteranilor unde se 

va aproba si un regulament de organizare si functionare a acestei subcomisii. Ca si componenta 

conducerii cu sarcinile fiecarui membru: presedinte, responsabili pe ramuri, secretar etc. 

S-a hotarat ca premierea sa fie facut anul acesta de F.R.O. Dar aici apare un dezacord. F.R.O. 

vrea sa acorde titlul doar daca sunt 4 concurenti de categorie, din 3 cluburi diferite, ca la 

performanta, dar la veterani nu le poti cere asa ceva. Astfel de restrictii nu exista nici la 

Mondialele de Veterani. 

 

Asteptam sugestii de mod de organizare, regulamente la Adunarea Generala unde speram sa ne 

intalnim cat mai multi. Sugestiile pot fi trimise si pe e-mail: iosifhecko@yahoo.com. 

 

Iosif  Hecko 
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