Stimaţi delegaţi,
invitaţi, colegi şi prieteni!
În conformitate cu Statutul FAM şi decizia Biroului FAM din 21.11.2019, neam adunat astăzi în această sală pentru a face totalurile activităţii Federaţiei noastre în
anul preolimpic ce se încheie şi pentru a stabili obiectivele principale în anul olimpic
2020 ce urmează.
E necesar să menţionăm că pe parcursul anului curent, în mod tradiţional, atenţia
conducerii Federaţiei s-a concentrat la realizarea în volum deplin a obiectivelor
continue de păstrare a tradiţiilor atletice din ţara noastră, promovarea sportului nostru
şi a modului de viaţă sănătos, pregătirea calitativă a celor mai buni sportivi din
Moldova şi participarea lor reuşită la nivel internaţional – campionatele europene şi
mondiale, balcanice şi alte competiţii pentru sportivi din diferite categorii de vârstă:
juniori, tineret, seniori şi veterani.
Având în vedere faptul că pentru realizarea oricărui program una dintre
componentele esenţiale o reprezintă finanţele, cu atât mai mult cu cât sportul de
performanţă solicită cheltuieli constante şi consistente, prioritar în activitatea noastră
a fost şi rămâne unirea eforturilor tuturor structurilor interesate la nivel naţional
(MECC, CNOS, sponsori etc.), precum şi atragerea granturilor şi mijloacelor de la
partenerii internaţionali – federaţia mondială (World Athletics – WA) şi asociaţia
europeană (European Athletics – EA).
În felul acesta, în anul curent am reuşit să desfăşurăm la un nivel organizatoric
înalt 7 campionate naţionale (în sală, pe stadion, pe şosea, de cros şi de
supermaraton), 3 concursuri naţionale sub egida FAM, precum şi deja tradiţionalul
concurs internaţional pentru juniori „Moldovan Youth Challenge 2019”, la care au
participat 6 ţări: Ucraina, România, Bulgaria, Georgia, Armenia şi Republica
Moldova.
În plus, Federaţia a salutat iniţiativele de organizare a competiţiilor regionale pe
întreg teritoriul republicii, în oraşele: Chişinău, Bălţi, Bender, Tiraspol, Camenca,
Cimişlia, Ungheni, Sucleia, şi le-a acordat susţinere organizaţională, materială şi
financiară.
Fără îndoială, evoluarea cu succes a atleţilor la competiţii de nivel naţional
reprezintă prima etapă de selecţie a celor mai puternici sportivi în listele Lotului
naţional şi delegarea lor ulterioară la concursurile şi campionatele internaţionale.
O experienţă bună pentru sportivii noştri este participarea la campionatele
balcanice, la care, începând din 2019, concurează atleţi din 21 de ţări europene. În
anul curent, sportivii moldoveni au obţinut rezultate bune şi au cucerit medalii la 9
campionate oficiale. Principalele starturi ale sezonului au constat pentru noi în
participarea celor mai puternici atleţi la Cupa Europei de aruncări, Campionatul
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european în sală, cele două campionate europene pentru categoriile U20 şi U23,
Festivalul Olimpic al Tineretului European, Universiada mondială, Campionatul
european pe echipe şi Campionatul mondial pentru seniori în or. Doha (Qatar).
Cât priveşte rezultatele participării în sezonul 2019, trebuie să menţionăm
următoarele:
- la maratonul de elită din or. Londra din luna aprilie a.c. sportiva noastră Lilia
Fisikovici (Tozlovanu), a obţinut prima cotă pentru Moldova la Olimpiada 2020 de
la Tokyo şi a stabilit un nou record naţional – 2:27.26;
- cea mai bună sportivă a anului – Zalina Petrivskaya, pentru prima dată în
istoria atletismului moldovenesc, a urcat pe poziţia a 4-a la proba aruncarea
ciocanului la Campionatul mondial din or. Doha (Qatar), în luna septembrie a.c.;
- medaliata cu argint a Cupei Europei de aruncări, Dimitriana Surdu, a avut o
evoluţie reuşită şi în finalele Campionatului mondial din Qatar, la aruncarea greutăţii;
- învingătorul Campionatului european pe echipe în or. Skopje (Macedonia de
Nord) – Serghei Marghiev, se numără printre cei patru atleţi care au dobândit deja
dreptul de a participa la următoarele Jocuri Olimpice.
Succesele obținute de seniori au fost completate de atleţii mai tineri:
- Alexandra Emilianov – medaliată cu argint, aruncarea discului, la
Campionatul european U23 în or. Gävle (Suedia);
- pentru prima dată în or. Baku (Azerbaidjan) am cucerit 2 medalii la Festivalul
Olimpic al Tineretului European: Nina Capaţina a câştigat medalia de argint la
aruncarea greutăţii, iar Iuliana Dabija a revenit acasă cu medalia de bronz la
triplusalt.
Ne bucură succesele învingătorilor şi premianţilor la campionatele balcanice:
Denis Picus (suliţă), Alexandr Cruşelniţchii (110m/g), Maxim Răileanu şi Nicolai
Gorbuşco (maraton), Iana Garaeva (400m/g), Iuliana Dovganici (100m/g), Nina
Capaţina (aruncarea greutăţii), Iuliana Dabija (triplusalt), Ilie Vasilachi (suliţă).
Suntem recunoscători în mod special antrenorilor acestor atleţi, care au reuşit săşi mobilizeze discipolii pentru succes la cele mai importante competiţii ale sezonului:
Soslan Marghiev, Vadim Hranovschi, Olga Stratienco, Alexandra şi Mihail Cravţov,
Tatiana Zabaluhina, Elena Tacu, Alexandr Moiseenco ş.a.
Sportivii veterani, ca întotdeauna, evoluează onorabil la diverse evenimente
prevăzute de calendarul internaţional la categoria masters. Aş vrea să vă mulţumesc,
dragi veterani, pentru medaliile cucerite anul acesta, inclusiv una de aur, două de
argint şi una de bronz la Campionatul mondial în sală, în Polonia: vorbim aici despre
Marghieva A. şi Cotolupenco M., dar şi despre Cogîlniceanu O., Zelenţov Gh.,
Lupuşor I., Gorceag E. ş.a. O menţionez în mod special pe Alexandra Marghieva,
care a devenit anul acesta campioană mondială, europeană şi balcanică la aruncări.
Federaţia preţuieşte foarte mult aceste reuşite, precum şi faptul că dânsa este mama
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sportivilor olimpici Zalina, Marina şi Serghei. Având în vedere performanţele dânsei
de-a lungul anilor, Federaţia îi va înmâna astăzi premiul „Member Federation
Award” şi Insigna de argint conferite de Asociaţia Europeană.
Informaţii mai detaliate despre rezultatele muncii depuse în aceste direcţii veţi
găsi în paginile ediţiei a 18-a a anuarului nostru „Atletism” 2019-2020 şi pe site-ul
Federaţiei, iar cei mai buni vor fi premiaţi astăzi cu trofee din partea Federaţiei, după
încheierea adunării noastre.
Ne bucură să constatăm că reuşitele obţinute sunt rezultatul alegerii strategiei şi
tacticii corecte în principalele direcţii de activitate ale Federaţiei şi realizării
sarcinilor evidenţiate la adunările noastre precedente.
Am reuşit să găsim posibilităţi financiare în vederea asigurării activităţii
eficiente şi sistematice în toate direcţiile de bază. Printre acestea:
- continuarea asigurării material-tehnice a bazelor sportive existente: procurarea
unui sector de aruncare a greutăţii marca POLANIK, fabricarea şi instalarea la
Stadionul DINAMO a unui pavilion pentru a găzdui secretariatul şi fotofinişul în
timpul competiţiilor, procurarea unui centru muzical cu posibilitatea de amplificare a
vocii pentru competiţiile desfăşurate în aer liber;
- asigurarea pregătirii sportivilor noştri de frunte în cadrul cantonamentelor de
pregătire şi instruire (29 la număr) nu doar în ţara noastră, dar şi la cele mai bune
baze sportive specializate din Turcia, Ucraina, România etc.;
- procurarea mijloacelor farmacologice de recuperare şi vitaminelor necesare
sportivilor, a încălţămintei speciale şi inventarului (suliţe, discuri, greutăţi ş.a.),
acordarea ajutorului material în vederea examinării stării sănătăţii şi tratamentului
traumelor sportive;
- pentru burse sportive FAM a cheltuit în acest an peste 200 mii de lei;
- oferirea ajutorului membrilor noştri colectivi, şcolilor şi cluburilor sportive, în
organizarea concursurilor de atletism pentru publicul larg;
- delegarea reprezentanţilor noştri la evenimente educaţionale, seminare şi alte
măsuri organizate de partenerii noştri de la WA, EA şi ABAF, în scopul pregătirii
cadrelor:
* Mădălin Triboi – Sofia (Bulgaria), tineri lideri în atletism;
* Ion Frunză – Praga (Cehia), organizarea competiţiilor de masă, şi Tallinn
(Estonia), Convenţia Asociaţiei Europene;
* Marina Nikişenko şi Zalina Petrivskaya – Samokov (Bulgaria), femeile lidere
în atletism;
- activităţi de publicare în vederea promovării sportului nostru:
* anuarul „Atletism” 2019-2020;
* cartea „Federaţiile Sportive din Republica Moldova”, alcătuitor Alexei
Jereghi;
3

* revista „SPORT în Moldova” a Asociaţiei Presei Sportive;
- asigurarea funcţionării oficiului FAM (salariul angajaţilor, serviciile comunale,
plăţile pentru telefon şi internet etc.).
Mai multe detalii vor fi oferite în raportul ce urmează şi cel al Comisiei de
revizie.
În perioada de raportare, Biroul Federaţiei şi-a concentrat atenţia la realizarea şi
implementarea obiectivelor stabilite la adunarea generală a FAM din anul trecut:
- la 21 martie a.c. au fost discutate criteriile şi aprobate normativele tehnice
pentru includerea sportivilor în Lotul naţional, care au fost coordonate cu MECC;
- a fost aprobată decizia privind mărimea şi achitarea cotizaţiilor anuale de către
membrii FAM, cu începere de la 1 ianuarie 2020;
- a fost optimizată vârsta sportivilor juniori pentru participarea la campionatele
naţionale în categoria până la 18 ani, în conformitate cu standardele internaţionale
elaborate de WA, ЕА şi ABAF.
Activitatea curentă a Federaţiei a fost discutată la şedinţele regulate ale Biroului,
iar hotărârile adoptate au fost aduse în timp util la cunoştinţa părţilor interesate,
societăţii şi instituţiilor de stat.
Cu toate acestea, în activitatea sa Federaţia se ciocneşte de problema selectării şi
pregătirii sportivilor tineri, viitorul potenţial al Lotului naţional. Adesea, din cauza
rezultatelor tehnice joase demonstrate de atleţi la competiţiile de calificare, nu
folosim întreaga cotă alocată Federaţiei pentru campionatele europene şi mondiale
oficiale, categoria juniori U18, U20 şi tineret U23. Ca regulă, ne simţim mai
confortabil la competiţiile balcanice, campionatele ţărilor mici din Europa, dar şi
acolo prima cerinţă constă în îndeplinirea baremurilor, ceea ce micşorează în mod
automat numărul pretendenţilor de a participa la competiţii.
Un exemplu elocvent este faptul că Federaţia are mai bine de 100 de antrenori
ce iau parte la concursul FAM pentru cel mai bun antrenor, pe când în Lotul naţional
sunt înscrişi aproximativ 60 de sportivi care, în baza rezultatelor demonstrate la
campionatele naţionale, îndeplinesc baremurile corespunzătoare şi sunt delegaţi
pentru participare la competiţii internaţionale.
Acesta este un indicator al lipsei de eficienţă în munca antrenorilor din şcolile
sportive. În acest sens este important ca cei ce conduc instituţiile sportive să-şi
îndrepte atenţia nu doar la numărul celor înmatriculaţi în grupele de instruire, dar şi –
în primul rând – la potenţialul şi perspectivele elevilor înscrişi în grupele de măiestrie
şi măiestrie superioară.
Rămâne actuală problema educării, perfecţionării şi creşterii profesionale a
cadrelor de antrenori. Federaţia dispune de posibilităţi reale de a se implica în acest
proces prin delegarea antrenorilor la diverse cursuri şi seminare specializate peste
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hotare. Însă cea mai mare problemă nu este cea financiară, ci necunoaşterea limbilor
străine şi, în primul rând, a limbii engleze.
Despre antidoping. În fiecare an se intensifică lupta cu acest fenomen negativ
pentru întreaga lume, începând de la categoria juniori. Este al doilea an deja când,
pentru deplasarea la campionatele europene, sportivii trebuie să susţină testul „I Run
Clean” şi să obţină un certificat de la EA; începând din 2020 această regulă se va
aplica şi sportivilor seniori. Lipsa medicilor competenţi care să supravegheze
pregătirea sportivilor şi metodele de partizan în utilizarea mijloacelor farmacologice
adesea pun în pericol cariera sportivă a atletului şi a antrenorului.
Stimaţi prieteni!
În acest scurt raport au fost evidenţiate doar principalele reuşite din activitatea
noastră, ce vor fi, sper, completate de delegaţii din teritoriu, care vor propune şi idei
noi pentru activitatea noastră.
În curând vom intra în anul 2020, an olimpic. Principalele eforturi ale Federaţiei
se vor concentra la asigurarea pregătirii calitative a sportivilor care au obţinut deja
dreptul de participare, precum şi la folosirea potenţialului maxim al celorlalţi
candidaţi capabili să îndeplinească acest obiectiv, luând în considerare cele două
posibilităţi existente:
- sau îndeplinirea baremului olimpic, care depăşeşte semnificativ normativele
„A” de la ediţiile trecute;
- sau obţinerea unui loc înalt în ratingul probei respective, stabilit de federaţia
internaţională.
Afară de acestea, Federaţia are posibilităţi de asigurare a creşterii măiestriei
sportivilor mai tineri, rezerva noastră strategică – pentru ei calendarul internaţional
prevede: campionatele balcanice, campionatele ţărilor mici din Europa, campionatele
europene şi mondiale.
În încheiere, îmi exprim încrederea că dăruirea de sine a fiecăruia dintre noi şi
mobilizarea eforturilor tuturor părţilor interesate vor contribui la noi realizări în
sportul nostru drag – atletismul din Republica Moldova.
Stimaţi prieteni!
În ajunul sărbătorilor dintre ani, aş vrea să vă mulţumesc tuturor pentru munca
realizată spre binele Atletismului, precum şi partenerilor noştri internaţionali de la
World Athletics, European Athletics şi Balkan Athletics, sponsorilor, fanilor şi
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veteranilor atletismului, şi să urez pentru noi toţi multe bucurii, sănătate, aspiraţie
spre rezultate mai înalte şi reuşite onorabile în anul olimpic 2020. La mulţi ani!
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