Stimați delegați, invitați, participanți la adunare!
În această zi, în conformitate cu Statutul și decizia Biroului Federației de
Atletism din Republica Moldova din 18 noiembrie a.c., ne-am convocat în această
sală pentru totalizarea activității din anul curent și adoptarea programului de lucru
pentru anul următor, primul din ciclul olimpic care va culmina cu Olimpiada 2024 de
la Paris.
Analizând evoluția atleților noștri la Jocurile Olimpice de la Tokyo și ținând cont
de dificultățile legate de pandemia de covid-19 în organizarea pregătirii și participării
la competițiile internaționale de calificare, putem constata că în linii mari Federația
și Consiliul antrenorilor au reușit să îndeplinească obiectivele trasate.
În rezultat, din cei 20 de sportivi ai lotului olimpic al Republicii Moldova, 6
sportivi (30% din lot) au reprezentat atletismul, iar doi dintre aceștia au concurat în
finalele Jocurilor:
- Andrian Mardare, aruncarea suliței, locul 7, antrenor Valeriu Lungu;
- Serghei Marghiev, aruncarea ciocanului, locul 12, antrenor Soslan Marghiev.
Ceilalți sportivi – Zalina Petrivskaya (aruncarea ciocanului), Dimitriana Bezede
(aruncarea greutății), Alexandra Emilianov (aruncarea discului), Lilia Fisikovici
(maraton – 42,2 km) – de asemenea au participat onorabil la acest for sportiv
mondial.
Merită menționat maratonistul Maxim Răileanu, care a fost la un pas de
accederea la Jocurile Olimpice conform ratingului mondial. Rezultatul demonstrat de
el la competițiile de calificare din Austria (2:13.39) este mai înalt decât baremul „A”
la Olimpiadele precedente.
În rezultatul participării la Jocuri, țara noastră s-a poziționat astfel în clasament:
- locul 65 printre cele 214 țări-membre ale Federației mondiale (alături de
România, Estonia, Israel, Uzbekistan ș.a. țări mari);
- locul 20 din 51 de țări europene;
- locul 9 din 21 de țări-membre ale Asociației Balcanice a Federațiilor de
Atletism (ABAF).
Succesul i-a însoțit pe sportivii noștri la un șir de alte competiții internaționale
majore:
- Cupa Europei la aruncări, or. Split (Croația) – medalie de argint și un nou
record național stabilit de A. Mardare la aruncarea suliței – 86,66 m – un rezultat
clasa extra;
- Campionatul țărilor mici din Europa, San Marino – locul 2 pe echipe din 15 țări
participante, 11 medalii (2 de aur, 4 de argint, 5 de bronz);
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- Campionatul european pe echipe, liga III, or. Limassol (Cipru) – 18 țări, locul 3
în clasamentul pe echipe, 17 locuri premiante (8 – I, 2 – II, 7 – III) și promovarea
Moldovei în liga a II-a a campionatului din 2023;
- sportivii din Republica Moldova au reprezentat cu succes țara la 5 campionate
balcanice (în sală și pe stadion, în categoriile U18, U20 și seniori), precum și la un șir
de alte concursuri de categoria „A”, unde au fost obținute medalii și locuri înalte de
calificare și au fost demonstrate rezultate tehnice onorabile.
Mai multe detalii puteți găsi în paginile revistei „Atletism 2021-2022”, ajunsă la
jubileul de 20 de ani, în care Colegiul de redacție a introdus un volum enorm de
informație, utilă în activitatea conducătorului, antrenorului și altor specialiști și
interesantă amatorului sportului.
Principalul indicator al dezvoltării sportului în teritoriu îl reprezintă
campionatele naționale pentru sportivi de diferite categorii de vârstă (seniori, juniori
U20, U18), 6 în total, organizate pe stadion, în sală, pe teren accidentat (cros) și pe
șosea (distanța de 10 km), precum și competițiile tradiționale de Anul Nou în sală
sub egida Federației. De remarcat interesul puternic din ultimii ani pentru distanțe
ultralungi, unde alergători din Moldova și din alte țări concurează într-un campionat
deschis separat; la aceste probe au fost stabilite 5 recorduri naționale anul acesta!
O oportunitate bună pentru inventarierea rezervelor au fost competițiile
organizate de membrii noștri colectivi în orașele și raioanele țării: Chișinău, Tiraspol,
Bender, Camenca, Lipoveni etc.
În sezonul trecut, Federația a reușit să reînvie și să desfășoare competițiile
noastre internaționale pentru juniori U18, cu participarea sportivilor din țările
vecine România și Ucraina. În ciuda amânării competiției până la mijlocul verii (3
iulie), concursul a atras atenția a peste 300 de sportivi și a servit drept examen
pentru candidații în lotul național în vederea participării la Campionatul balcanic,
desfășurat la mijlocul lunii august în Serbia.
Unul dintre indicatorii stării sportului nostru este pregătirea sportivilor de clasă
înaltă. Mă bucur că în acest sezon sportiv 3 atleți au îndeplinit standardul și au
primit titlul înalt de Maestru internațional al sportului (maratoniştii Maxim Răileanu,
Ivan Siuris, aruncătoarea discului Alexandra Emilianov), iar 3 sportivi au îndeplinit
standardele de Maestru al sportului (Ian Vieru și Ivan Galușco la 200 m, Adrian
Iordan 800 m). În plus, un titlu de MIS și unul de MS au fost obținute la probele de
supermaraton (respectiv, Piotr Cociuc și Eugenia Baltag la alergarea de 12 ore).
Pentru stimularea sportivilor și o mai bună pregătire către principalele starturi
internaționale, Federația, pe cont propriu și din fondurile Ministerului Educației și
Cercetării, a organizat 23 de cantonamente atât în Moldova, cât și în străinătate, la
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baze moderne din Turcia, Italia, Ucraina si Portugalia. Aceste realizări, precum și
chestiunile actuale din activitatea Federației au fost în permanență discutate și
supravegheate de Birou, care a funcționat strict în conformitate cu planurile
adoptate, informând publicul și părțile interesate, inclusiv prin postarea de
informații de ultimă oră pe site-ul Federației, cum ar fi rezultatele participării la
competiții internaționale, regulamente și programe de starturi interne, alte
documente necesare în muncă.
Unul dintre cele mai importante domenii de activitate ale federației este
susținerea materială și tehnică. După aproape 20 de ani de funcționare a sistemului
electronic de înregistrare a rezultatelor, am reușit să achiziționăm un nou sistem
modern de fotofiniș fabricat de compania Lynx Systems (SUA), în valoare de
aproximativ 19.000 USD; cel existent a fost transmis în stare de funcționare orașului
Tiraspol, unde au fost pregătiți specialiști care vor lucra la el. Aceste schimbări ne
vor ajuta să avem rezultate obiective nu doar la competițiile naționale, dar și la
concursurile regionale și cele din teritoriu.
Una dintre problemele stringente pentru organizarea antrenamentelor și
competițiilor este starea terenului de aruncări din apropierea Manejului de atletism.
Conducerea Federației continuă să caute opțiuni pentru reconstrucția acestei
facilități, inclusiv prin dialog, scrisori și contacte personale cu autoritățile
municipiului Chișinău, cu Parlamentul și Guvernul țării. Totodată, pe cont propriu,
împreună cu firma Piramida Market (director V. Lungu), am reușit să renovăm
sectorul de aruncare a suliței cu materiale MONDO, cu o suprafață de 70 m2.
Pe parcursul anului, Federația a continuat să asigure membrii lotului național
participanți la competiții internaționale cu uniformă sportivă oficială de la JOMA, să
achiziționeze încălțăminte specială, cartușe de start.
Datorită cooperării cu conducerea CSC DINAMO, Federația a reușit să
organizeze procesul de pregătire pentru membrii loturilor naționale pe tot parcursul
sezonului de primăvară-vară și toamnă, precum și să organizeze și să desfășoare
campionatele naționale și concursul internațional MOLDOVAN YOUTH CHALLENGE
pentru juniori U18.
Pe lângă ceea ce s-a realizat, trebuie să rezolvăm o serie de sarcini
organizaționale importante. În primul rând, conform legislației în vigoare, Federația
este obligată să se reorganizeze până la jumătatea anului 2022. Va trebui să
aprobăm noua redacție a Statutului și, în consecință, să continuăm înregistrarea
membrilor colectivi în teritoriu. Pentru a oferi asistență practică potențialilor noștri
membri, au fost trimise recomandări și modele de documente, iar o comisie special
3

creată s-a deplasat și în localități (Camenca, Tiraspol, Ungheni, Criuleni), unde s-au
ținut seminarii și s-a oferit asistență metodologică părților interesate. Procesul este
în derulare, dar suntem obligați să finalizăm reînregistrarea în termen de 6 luni.
Rămâne urgentă problema pregătirii rezervelor sportive, capabile să concureze
nu doar cu semenii lor, dar și să prezinte interes pentru viitorului lot olimpic, deși la
ziua de azi este deja stabilită componența pentru Paris 2024 în număr de 9-10
sportivi. În mare parte aceștia sunt sportivii noștri experimentați.
Am fost în drept să sperăm la rezultate tehnice mai bune, ba chiar și la medalii
la Campionatele europene de tineret U23 (Alexandra Emilianov – antrenor V.
Hranovschi) și juniori U20 (Iuliana Dabija – antrenor O. Stratienco, Iana Garaeva –
antrenor T. Zabaluhina), desfășurate la Tallinn (Estonia). Nu a mers! Prin urmare,
consiliul antrenorilor va trebui să analizeze situația actuală a sportivilor mai tineri, în
primul rând a celor născuți în 2005-2007, pregătirea acestora și participarea cu
succes la principalele starturi ale sezonului viitor – Campionatul european U18, de la
Ierusalim (Israel), Festivalul Olimpic al Tineretului European de la Banska Bystrica
(Slovacia) și Campionatul mondial U20 (a. 2003-2004) în or. Cali (Columbia).
Probleme de dopaj. În ciuda informării constante a sportivilor și antrenorilor de
frunte, a organizării anul trecut a unui seminar republican cu invitarea specialiștilor
de la Agenția Națională Anti-Doping, Federația se confruntă în continuare cu
încălcarea regulilor și utilizarea substanțelor interzise (nici măcar nu de către sportivi
de performanță), fapte care dăunează imaginii atletismului în ansamblu. În
combaterea dopajului, temelia ar trebui să fie munca serioasă a antrenorilor, în
primul rând în școala sportivă sau în cluburile din teritoriu.
O altă problemă actuală rămâne a fi atragerea cadrelor de antrenori tineri,
ambițioși, care să fie capabili, în condițiile actuale din sistemul învățământului, să
caute și să găsească noi modalități de a atrage copiii către activități sportive
regulate, iar pe cei mai promițători să-i evidențieze ca potențiali candidați în lot.
În contextul actualei pandemii de covid-19, rămâne acută sarcina de a preveni
această boală și de a păstra sănătatea membrilor echipei naționale și a antrenorilor,
în special a celor care călătoresc în afara țării la competițiile internaționale. Testarea
sportivilor și antrenorilor, afară de probleme organizatorice, implică o mare povară
financiară suplimentară pentru stat și federație. În acest sens, se recomandă
vaccinarea membrilor delegațiilor care călătoresc peste hotarele Moldovei, ceea ce
le-ar asigura sănătatea, pe de o parte, iar pe de altă parte ar garanta un proces de
pregătire de înaltă calitate și evoluție de succes la competiții.
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Pentru a evalua obiectiv activitatea cadrelor didactice de antrenori, Federația
organizează de mulți ani un concurs pentru titlul de „Cel mai bun antrenor”, la care,
de regulă, participă anual peste 100 de antrenori. Biroul Federației a propus unei
comisii speciale să revizuiască și să înainteze spre aprobare noi condiții de
participare la concurs, care vor fi adoptate și vor intra în vigoare începând cu
ianuarie 2022.
De regulă, competițiile naționale și regionale organizate de Federația noastră
atrag un număr mare de participanți, iar după încheierea acestora transmitem
rezultatele părților interesate și comisiilor relevante din cadrul EA și WA. Prin
urmare, pentru a crește nivelul arbitrajului și obiectivitatea rezultatelor, trebuie să
implicăm constant noi candidați în arbitraj, precum și să le îmbunătățim periodic
profesionalismul. Reieșind din aceste considerente, Colegiul de arbitri elaborează în
prezent programul unui seminar, planificat pentru martie-aprilie anul viitor, precum
și atestarea/reaprobarea categoriilor de arbitri (arbitri de categoria I, naționali etc.).
Dragi prieteni,
Ne bucură faptul că strategia corectă și consolidarea eforturilor tuturor părților
cointeresate, ale specialiștilor, antrenorilor și oficialilor, ne duc către rezultate
pozitive, atingerea unor noi performanțe în sport și consolidarea autorității țării
noastre pe arena mondială. Performanțele realizate sunt înalt apreciate de
specialiști, de presă și opinia publică. Atletismul se află în mod sigur în TOP-ul
probelor sportive prioritare și este proba olimpică de bază a Moldovei.
Este foarte important ca Federația de Atletism din Republica Moldova să
păstreze nivelul atins și în următorul ciclu olimpic.
În luările de cuvânt care vor urma am dori să auzim nu numai informații din
teritoriu, dar și idei proaspete de îmbunătățire a activității noastre și atingerea unor
noi performanțe sportive.
Este cunoscut faptul că soluționarea problemelor sportului de masă, pregătirea
rezervelor sportive și a sportivilor de performanță înaltă este în primul rând sarcina
statului.
Dar noi suntem siguri că această sarcină poate fi realizată doar cu aportul
nostru și sprijinul autorităților publice locale, printr-o activitate comună și unirea
eforturilor comunității atletice pe care Dvs. o reprezentați şi, în același timp, cu
susținerea structurilor internaționale de specialitate, a Comitetului Naţional Olimpic
și Sportiv, Guvernului și sponsorilor. Numai împreună putem schimba ceva spre
bine.
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Cu această ocazie, vreau să mulțumesc sincer din numele Biroului Federației
tuturor sportivilor, antrenorilor, conducătorilor școlilor și cluburilor sportive,
organizatorilor și medicilor, veteranilor și tuturor celor care sunt devotați sportului
nostru drag, pentru munca fructuoasă pe care au îndeplinit-o anul acesta.
Ne exprimăm recunoștința față de întreaga familie atletică pentru activitate,
susținerea și ajutorul oferit Biroului Federației, şi Vă dorim în ciclul olimpic 20222024 noi performanțe și victorii, realizarea scopurilor, optimism, mult succes și
creativitate în muncă.
Mulțumesc pentru atenție!
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