
În atenția Consiliului Director și al domnului președinte FRO Gheorghe Dinu  

 

Bună Ziua, 

Mă adresez tuturor care fac parte din conducerea federației și celor care practică 

acest sport. În primul rând a trecut mai mult de un an când România a obținut cel mai bun 

rezultat la nivel de seniori la Campionatul Mondial de Schi-O (locul 9. cu ștafeta), dar nimeni 

din conducerea federației nu a zis nici măcar un „BRAVO” sportivilor implicați. Acest rezultat 

remarcabil, a fost apreciat de străini dar din păcate mai puțin de FRO, deși rezultatul a 

apărut peste tot în mass-media din România (Agerpres, ProSport, Radio România, etc.). Eu, 

personal am crezut că lucrurile se vor îmbunătăți și dacă nu pe plan financiar dar măcar 

organizatoric o să primim mai mult sprijin. Nu a fost așa!  

Eu, sportivul Szép Zoltán am început pregătirea pentru sezonul de iarnă 2015-2016 în 

septembrie și așteptam să apare un program al lotului național. Știam că prima etapă de 

Cupă Mondială va fi deja la sfârșitul lui noiembrie, începutul lui decembrie în Finlanda, așa 

că mi s-a părut normal să aflu ce așteptări are FRO, ce sprijin ne poate oferi. A trecut și luna 

Decembrie, dar nimic!  

Cu sprijinul clubului VSK Csikszereda am continuat pregătirea și am făcut deplasarea 

la a doua etapă de Cupă Mondială din Germania (21-27 ianuarie 2016). DA, fără sprijin FRO! 

Deși, în afară de Csúcs Klaus, eu eram al doilea din România pe lista WRE. Și astăzi, numai 

noi doi ne aflăm în primii 100 de sportivi! Trecând peste asta, în Germania, în prima zi de 

concurs am primit un mail cu programul lotului național de schi-o și cu criteriile de 

selecție! DA, în prima zi de concurs, pe 22 ianuarie 2016! Tot din acest program am aflat că 

între 16-23 decembrie a fost un cantonament centralizat la Harghita Băi! Ce-i drept în 

perioada respectivă am fost și eu cu clubul la Harghita Băi dar nu știam că e cantonament 

centralizat al lotului! M-am concentrat la concurs și fără antrenor, fără un ceruitor, fără un 

teamleader, fără un șofer, am încercat să scot un rezultat bun. La lungă distanță am reușit să 

obțin cel mai bun loc individual al României la seniori, un loc 38. (atunci era un nou record 

pentru mine, obținând 818 puncte WRE), fiind foarte aproape să punctez și în Cupa 

Mondială! Venind acasă nici o reacție din partea FRO, nici din partea domnului Hecko Iosif, 

care e selecționerul autodesemnat. A urmat o perioadă în care nu s-a respectat programul 

acela trimis de domnul Hecko Iosif. Ok, am înțeles și lipsa de zăpadă, deși la Harghita Băi și la 

Bucin în această perioadă a fost zăpadă.  

Cu ajutorul clubului VSK Csikszereda am continuat pregătirea și am participat la 

Campionatul Bulgariei. A fost o alegere foarte bună, pentru că condițiile erau bune și ne-am 

putut pregăti pe hartă și pe o rețea de urmă extraordinară. Aici fac o recomandare, ca la 

anul tot lotul național să participe la campionatul vecinilor, pentru că avem ce să învățăm de 

la ei! Poate ar fi bine un cantonament centralizat acolo.  



Mergând mai departe a urmat Campionatul Național de Schi-O, unde am obținut un titlu 

național cu ștafeta și am devenit dublu vicecampion național. Am crezut că după aceste 

rezultate o să aflăm în sfârșit ce sprijin financiar primim din partea FRO. Da, cu o săptămână 

înainte de Campionatul European și ultima etapă de Cupă Mondială, noi încă nu știam cine 

face deplasarea, cine primește sprijin financiar, unde vom fi cazați, cum facem deplasarea, 

etc. Deci HAOS total! Exact de asta are nevoie un sportiv înainte de cel mai mare concurs al 

anului!  

În drum spre Europenele din Austria, aflăm prin telefon că obiectivul propus de FRO 

nu este același ca și în programul trimis în ianuarie (un loc în primii 40 la individual și un loc 

în primii 15 cu ștafeta). Noul obiectiv este un loc în primii 20 la individual!! (menționez că în 

acel moment locul 37. al lui Csúcs Klaus era cel mai bun rezultat individual la Europenele de 

schi-o). Nu mai menționez faptul că acest obiectiv este cerut, fără vreun sprijin acordat de 

FRO și aici mă gândesc la pregătire (pentru lotul de vară există bani de pregătire, dar 

pentru lotul de iarnă nu...deși costurile iarna sunt mult mai mari!). Mergând mai departe, 

în Austria aflăm că domnul Hecko Iosif este selecționer acreditat de către FRO. Super, avem 

un antrenor cu noi! Am fost naiv să cred că dânsul ne va ajuta cu ceva. Într-o săptămână nu 

m-a întrebat dacă am nevoie de ceva, dacă poate să mă ajute cu ceva (să țină un pahar cu 

apă la lungă distanță la punctul de hidratare). Nimic. Am fost nevoit să las bidonul meu cu 

apă la antrenorul italian. Noi sportivii (Eu, Suciu Simion și Istvan Sebestyen) am participat și 

la ședințe tehnice, pentru că domnul Hecko Iosif nu vorbește engleză. Ok, nici o problemă! 

Dar atunci să ne ajute altundeva, cu ceruitul poate? Cu hidratarea sportivilor? Cu sfaturi? Nu 

domnilor, toate aceste lucruri s-au făcut de către sportivi, fiecare cum a putut. Să spunem 

clar, domnul Hecko Iosif a fost în excursie pe banii Federației Române de Orientare! Aștept 

demisia dânsului, pentru că sunt destui oameni care îl pot înlocui! Cât timp a fost de 

exemplu domnul Csúcs András selecționer, măcar am simțit că avem cu noi un antrenor care 

are grijă de toate cele sus menționate.   

Alt aspect important la Campionatul European din Austria este legat de domnul 

vicepreședinte FRO Minoiu Emilian. Dânsul a riscat ca tot lotul României să fie 

descalificat!! Da! Domnul Minoiu Emilian s-a plimbat în fiecare zi pe timpul concursului cu o 

cameră de filmat GO-PRO pe traseu! Norocul nostru era că nimeni nu-l cunoștea pe domnul 

Minoiu Emilian și de asta nu am pățit nimic. Dar mă întreb totuși, un vicepreședinte poate 

risca atâta?? Unde e fair playul? Repet, norocul nostru a fost că dânsul nu a fost recunoscut 

de către organizatori!  

Despre rezultate: seniorii au făcut o treabă foarte bună! Suciu Simion la toate cele 

trei probe individuale a reușit să termine în primii 30. Subsemnatul, Szép Zoltán am 

obținut și eu rezultate bune (46. La Sprint, 41. La Medie și 33. La Lungă distanță). Locul 33. la 

lungă distanță a însemnat că am obținut și puncte de Cupă Mondială! Astfel, anul acesta 

am fost doi seniori care am reușit să punctăm pentru România, iar acest lucru până acum 



nu s-a întâmplat! La ștafetă, am obținut un loc 11. Care este un rezultat bun, dar eram 

foarte aproape de TOP10.  

Faptul că un singur senior a fost sprijinit de FRO cu suma de 280 de Euro, pentru un 

sezon întreg, este inacceptabil! Noi seniorii am avut rezultate și în anii trecuți și cred că 

merităm mai mult! Este rușinos că aveți așteptări de TOP20 și nu faceți nimic pentru acesta! 

Cu 280 de Euro vreți să facem deplasarea, să plătim taxele, să plătim cazare-masă, să 

cumpărăm ceară, echipament, vitamine și să facem și pregătire din acești bani??!! Asta, în 

timp ce la orientare de vară, lotul național primește mult mai mulți bani, plus că sportivul de 

vârf are asigurat și pregătire, deși costurile la disciplina schi-o sunt mult mai mari!! Dacă 

luăm rezultatele din anul trecut, lotul de seniori la vară nu are rezultatele care le-am avut 

noi iarna trecută sau iarna asta! Degeaba spuneți că la vară sunt mai mulți, pentru că vârful 

care participă la iarnă este la un nivel foarte înalt.   

Dacă ne uităm la rezultatele din Austria și facem procentajele ajungem la concluzia 

că puțini sportivi meritau să fie acolo! Da, în afară de Suciu Simion, Țînțar Mihai, Szép 

Zoltán, Biro Alexandru și Constantin Cristian, nimeni nu merita să fie sprijinit de FRO!  

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 

 

Deși tot sezonul am confirmat și am avut rezultate eu personal nu am primit nici 1 

leu de la FRO așa cum nu am primit nici sprijin moral, ceea ce să fim sinceri nu costă nimic.  

În concluzie:  

- cer demisia domnului Hecko Iosif selecționer autodesemnat și vă rog să numiți din timp 

un nou selecționer la iarnă, care să facă de pe acuma programul lotului național (cu 

pregătire de vară și iarnă cu cantonamente centralizate). 

- cer ca domnul Minoiu Emilian să fie tras la răspundere pentru faptul că exista riscul să 

fim descalificați.  

-Vă rog să ne clarificați pe ce criterii au fost împărțite banii pentru finanțarea sportivilor.  

La anul avem Camp. European în Finlanda și Camp. Mondial în Rusia unde noi 

sportivii dorim să obținem rezultate bune! Pentru asta avem nevoie de sprijinul 

organizatoric FRO dar și de un sprijin financiar, echivalent cu rezultatele obținute! Nu ne 

așteptăm la nivelul Norvegia, Rusia, Suedia, etc. să avem un staff tehnic format din 



ceruitori, medic, fizioterapist, psiholog, etc. Vrem, doar să avem un sprijin cât se poate de 

corect! 

Cu stimă, 

Szép Zoltán 
Sportiv, CSM „VSK Csíkszereda” Miercurea Ciuc 
 

14.03.2016.           Târgu Mureș 


