INFORMAŢII
despre activitatea
Federaţiei de Atletism din Republica Moldova
în anul 2015
Pe parcursul anului, activitatea Federaţiei de atletism şi a Biroului s-a desfăşurat în
conformitate cu Statutul şi hotărârile Prezidiului, ţinând cont de direcţiile de activitate
strategice, printre care:
- îndeplinirea planului calendaristic competiţional;
- organizarea participării loturilor naţionale la campionatele europene, mondiale şi
alte competiţii internaţionale;
- asigurarea pregătirii sportivilor de frunte la cantonamente de instruire;
- activitatea financiară şi economică, asigurarea materială, echipamentul şi
inventarul sportiv, etc.
- dezvoltarea şi consolidarea legăturilor cu IAAF, EAA, ABAF, federaţiile ţărilor
vecine: Ucraina, România, Bulgaria ş.a.
- instruirea şi perfecţionarea antrenorilor, medicilor, arbitrilor şi specialiştilor;
- un capitol aparte constă în lucrul cu copiii, selectarea şi educarea lor;
- sportul de mase, alergările, crosurile, un şir de alte sarcini.
În munca de zi cu zi, Federaţia s-a ciocnit nu doar de cunoscutele problemele cu
caracter material şi financiar, descreşterea numărului de practicanţi în secţiile şcolilor
sportive, circuitul lent al cadrelor de pedagogi şi antrenori, dar şi de fenomene globale
negative legate de pierderea interesului la copii pentru practicarea sportului, atât ca
metodă de fortificare a sănătăţii, cât şi la nivel de performanţă.
Scurtă retrospectivă:
În anul 2015 s-au desfăşurat 6 campionate naţionale pentru sportivi de diferite
categorii de vârstă:
- campionatele de iarnă şi vară pentru seniori şi juniori a.n. 1996-1997;
- campionatele de iarnă şi vară pentru juniori a.n. 1998 şi mai mici;
- campionatul RM la cros (seniori, juniori I şi II, veterani);
- campionatul RM de alergări pe şosea (10000m) pentru seniori şi juniori, în or.
Ungheni.
A fost lărgit calendarul competiţional cu concursuri pentru copii, care s-au
desfăşurat sub egida Federaţiei de către membrii ei colectivi, şcolile şi cluburile din
teritoriu. Afară de evenimentele tradiţionale organizate de FAM (Competiţiile pentru
premiile FAM, „Speranțele atletismului”, „Speranțele olimpice”, „Ziua mondială a
atletismului”), noi am susţinut desfăşurarea a 16 concursuri în diferite regiuni ale ţării
(Chişinău, Bălţi, Tiraspol, Bender, Camenca, Criuleni ş.a.).
Federaţia a susţinut iniţiativa Clubului „Sporter” de a organiza Maratonul
Internaţional Chişinău, contribuind la măsurarea traseului şi buna desfăşurare a acestui
concurs, reluat după o pauză de 30 de ani.
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Alte iniţiative sprijinite de Federaţie au fost propunerea Clubului „Dinamo-Bizon”
privind organizarea competiţiilor pentru veterani pe stadionul DINAMO, pe 24
octombrie, şi a Clubului „Expres-C” privind organizarea crosurilor în Parcul „Valea
Trandafirilor” pentru diferite categorii de vârstă (aprilie şi octombrie).
Am participat activ la promovarea modului sănătos de viaţă împreună cu CNOS.
Astfel, în Parcul „Valea Morilor” au fost organizate concursuri conform Programului
internaţional „Kids Athletics” pentru elevi din clasele 4-6.
A fost asigurată participarea sportivilor moldoveni la 5 campionate balcanice, la
care au luat parte 106 atleţi ce au câştigat 11 locuri premiante.
La campionatele europene pe categorii de vârstă au participat 51 reprezentanţi ai
Moldovei: Campionatul Europei, seniori, în sală (Praga/Cehia), Cupa Europei de
aruncări (Leiria/Portugalia), Primele Jocuri Europene (Baku/Azerbaidjan), campionatele
europene pentru juniori I (Eskilstuna/Suedia) şi tineret (Tallinn/Estonia), Festivalul
Olimpic al Tineretului European (Tbilisi/Georgia). Rezultatul participării la aceste
concursuri – 20 locuri premiante. În mod special s-a făcut remarcată Alexandra
Emilianov, învingătoarea la aruncarea discului la Festivalul olimpic.
Nouă atleţi au luat parte la competiţii mondiale: Universiada Mondială
(Gwangju/Coreea), Campionatul mondial pentru juniori II (Cali/Columbia),
Campionatul mondial pentru seniori (Beijing/China). Sunt îmbucurătoare totalurile
participării atleţilor noştri: Alexandra Emilianov (aruncarea discului) a devenit
campioană mondială la categoria juniori II, Zalina Marghieva (aruncarea ciocanului) s-a
plasat pe înaltul loc 8 în finalele Campionatului mondial, iar Serghei Marghiev
(aruncarea ciocanului) a obţinut locul 4 la Universiadă.
În total, pe parcursul anului 2015 la competiţiile internaţionale au participat 166
atleţi care au urcat pe podiumul de premiere de 32 ori.
Au fost stabilite recorduri naţionale la probele de aruncări, seniori (ciocan, suliţă)
şi sărituri în înălţime.
În anul curent, în baza contractului de colaborare cu MTS, Federaţia a organizat 25
de acţiuni sportive, dintre care: 10 cantonamente, 5 campionate naţionale, 4 delegări la
campionatele balcanice, 4 la campionatele europene şi 2 la campionatele mondiale.
În acelaşi timp, din contul mijloacelor financiare ale CNOS s-a organizat
pregătirea către Primele Jocuri Europene din Baku (2 cantonamente, echipament sportiv
şi delegarea); cantonamente şi delegarea la Festivalul Olimpic al Tineretului European
în Tbilisi; cantonamente de pregătire către campionatul mondial şi Jocurile Olimpice
pentru sportivii care au îndeplinit baremurile de calificare; procurarea preparatelor
farmacologice de recuperare şi vitaminelor.
Federaţia a căutat posibilităţi pentru susţinerea materială şi financiară a sportivilor,
antrenorilor şi veteranilor, procurarea inventarului (discuri, ciocane, suliţe de la firma
„Polanik”, bandă metalică de 100m, 2000 de cartuşe de start, 60 de marcaje conice) şi
uniforme sportive (20 complecte), procurarea preparatelor farmacologice de recuperare
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şi vitaminelor, repararea plasei în sectorul de aruncări şi a pragurilor de bătaie în
sectoarele de sărituri (lungime/triplusalt) la Sala de atletism.
Federaţia nu pierde nicio ocazie pentru perfecţionarea şi acumularea experienţei
practice suplimentare de către specialiştii, medicii şi antrenorii noştri, unii dintre ei fiind
delegaţi la cursuri şi seminare organizate de IAAF şi EAA.
Anul acesta, la cursuri speciale au participat următorii: Radmila Radcici (cursurile
TOECS, nivelul I), antrenorul Vasili Emelianov (cursurile CECS, nivelul II).
Specialiştii menţionaţi au susţinut teste şi au primit certificate internaţionale
corespunzătoare. Secretarul tehnic al FAM Ion Frunză a participat la workshopul despre
standardele de calitate şi siguranţă ale curselor de alergări în or. Paris. Membra
Comisiei Mass-media Natalia Doneţ a participat la seminarul pentru manageri în
comunicaţii. Reprezentanţii FAM Constantin Negură, Iacob Merciuc şi Ion Frunză au
luat parte la Conferinţa europeană dedicată problemelor atragerii tineretului la
practicarea atletismului şi cluburilor sportive.
Conducerea FAM a participat la congresele EAA şi IAAF în cadrul cărora s-au
ales conducătorii acestor instituţii.
A fost realizat Memorandumul „Kids Atletics”, încheiat pe perioada 2013-2015
între IAAF şi FAM. În cadrul acestui proiect, în anul curent au fost organizate 4
seminare (Ungheni, Edineţ, Briceni, Tiraspol) cu profesorii de educaţie fizică ce
lucrează cu copiii în şcoli generale, gimnazii şi licee. Aceste evenimente au fost audiate
de 183 specialişti, care au primit certificatele corespunzătoare.
Tradiţional, Federaţia face totalurile muncii antrenorilor şi nominalizează cei mai
buni atleţi ai anului pentru a fi omagiaţi la adunările anuale ale FAM.
Pe parcursul anului, Federaţia a primit ajutor financiar de la sponsorii:
- „Aurelia Brno” SRL – director V. Lunga, prim-vicepreşedinte al FAM;
- ÎCS „Max House” SRL – director M. Wegner;
- „Moldova-Gaz” SA – preşedinte al consiliului de administraţie A. Gusev.
Informaţii detaliate despre activitatea Federaţiei în anul curent pot fi găsite în
revista „Atletism 2015-2016”, care va fi repartizată în momentul înregistrării la
Adunarea Generală de dare de seamă pe 17 decembrie a.c.
*
Aceste date au fost publicate în scopul informării delegaţilor şi discutarea
totalurilor activităţii FAM pe anul 2015 în cadrul Adunării Generale.
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