
Re: Sezon Schi-O 2015-2016 

 

La materialul publicat de sportivul Szep Zoltan nu voiam sa dau raspuns in scris. Mi-am propus 

sa stau de vorba cu el intre patru ochi. Si aceasta pentru ca aveam o impresie buna despre el. In 

sedinta Consiliului Director de la Govora, cand au fost numiti selectionerii ( de iarna si de vara) 

pentru 2016, chiar l-am laudat ca e printre putinii seniori respectuosi si civilizati. Si inca imi 

pastrez parerea. Am fost sfatuit ca-s obligat sa dau un raspuns in scris, deoarece nu mi se aduc 

invinuiri doar mie, ci intregii conduceri FRO. Si sa luam pe rand invinuirile (unele-s chiar 

minciuni) aduse: 

- Ca am stat in cantonament la Harghita Bai pe banii FRO. E o minciuna. Se poate verifica 

la cabana Biro ca banii au fost varsati de Stiinta. 

- Ca m-am autointitulat selectioner. Deja am amintit de sedinta de la Govora unde au fost 

numiti si aprobati selectionerii. Pentru iarna, la seniori, am incercat   sa-l punem pe Csucs 

Andras. Am vorbit personal cu el. A refuzat, ca si mine de altfel. Dar oricum, ca 

vicepresedinte care raspunde de iarna, eram conducatorul delegatiei. Si aceasta functie de 

vicepresedinte am acceptat-o la insistenta cluburilor din tara, caci eu nu mi-am depus 

candidatura. Verificati propunerile facute inaintea Adunarii Generale de Alegeri.  

- Ca am fost in excursie la competitia din Austria. Vedeti cine a facut toate materialele 

necesare pentru MTS, si la timp, pentru deplasarea si subventionarea participarii la 

competitia din Austria. Acolo puteti sa gasiti un singur minut cand n-am fost in preajma 

sportivilor? Doar cand sportivii erau la somnul de dupa-masa si eu ieseam sa-mi fac 

alergarea sau in ziua libera cand o parte din sportivi au plecat cu Seby la cumparaturi, iar 

eu am ramas cu o parte la cabana. 

E adevarat ca inca din vara, consultand antrenorii dispusi sa trimita sportivi in Austria 

(chiar si numai pe cheltuiala cluburilor), am ajuns in noiembrie la un lot de 12 sportivi 

pentru care am retinut locuri de cazare. Printre aceastia erau si Szep cu Suciu, care pana 

la urma ne-au lasat descoperiti, ei mergand in alta parte. Nu le-am reprosat. Am inteles ca 

au fost ,,obligati,, sa stea cu lotul Ungariei pentru care au dus si un sportiv roman (Szasz 

Botond). Dar atunci de ce-mi reproseaza ca nu le-am cerut schiurile? Refuzand sa stea cu 

noi nu aveam cum. Ei locuiau la km buni de noi. Sportivii mei stiu sa-si ceruiasca singuri 

si-s cu cel putin 10 ani mai tineri decat seniorii. Sau insinuati ca nu stiu? Va amintesc ca 

multi ani am ceruit numai eu (sunt la loturi din ’98). Apoi sunt antrenor de schi cu 

Academia de Sport absolvita si cu examenul de licenta luat la schi. Ba mai mult, unul din 

primii mei schiori a ajuns antrenor la lotul national de schi fond (Pop Alexandru). 

- Apoi ca n-am mers la sedintele tehnice cu antrenorii. Cum, ati uitat ca ne-am intalnit la o 

astfel de sedinta cand v-am retinut si locuri, dar ati preferat sa stati in picioare? V-am 

impartit si numerele de concurs si nu numai in seara aceea. Am tinut sa merg in seara 

respectiva, deoarece vroiam sa aflu ce s-a discutat la sedinta Federatiei Internationale. 

Voi n-ati aflat, desi vorbiti engleza, eu am aflat, desi ma invinuiti ca nu stiu limbi straine. 

Am fost insotit de un sportiv olimpic la engleza (Constantin Cristian), care m-a intrebat 

in ce limba am vorbit cu ei, deoarece a asistat si el la conversatia mea cu reprezentantul 

Federatiei Internationale. Ba sportivele ma invidiau, vazandu-ma vorbind ba cu cehii, ba 

cu rusii, slovacii, ucrainienii, lituanienii sau maghiarii.  

- Cereti sa demisionez. Dar nu-i nevoie. Eu sunt pregatit sa plec din orientare, caci mi-am 

pregatit inlocuitorii. De aceea m-a insotit (sau inlocuit anul trecut), la ultimele trei 

participari la Mondiale si Europene, Seby. Si de aceea il trimiteam si la sedintele cu 



antrenorii. Dar voi ati inteles altceva. Si indiferent ca eu voi pleca sau nu, la aceste 

competitii sportivii juniori vor fi insotiti tot de un antrenor de la Stiinta Electrosistem, 

care da 70-80% si uneori chiar 100% din aceste loturi pentru iarna.  

- Apoi ca nu le-am dat apa la Lunga Distanta. Dar mi-au cerut? Eu am stat exact la apa, nu 

la carciuma, si cum le-am dat sportivilor mei, le dadeam si lor. Mai ales ca ne-am inteles 

perfect acolo. N-am avut nici cea mai simpla discutie contradictorie. Cum ei au ajuns 

inaintea noastra, la sosirea mea s-au plans ca Minoiu si-a inscris stafeta mixta cu Tantar si 

Andra, si Suciu vroia sa mearga el cu Andra. Am discutat cu Minoiu si fara sa se opuna, 

desi avea dreptul, am inscris stafeta cum si-a dorit Suciu. 

- Am acceptat propunerea lui Suciu sa fie subventionati de FRO (partial) primii de la 

fiecare categorie. Si eu m-am limitat la aceeasi subventie ca sportivii. Cati ar fi facut 

acest lucru?  

- Am intocmit actele de decont exact cum au cerut ei. 

- Le-am indeplinit dorinta la alcatuirea stafetelor (mixta si seniori), nu chiar corecta. 

Minoiu putea avea mai multe pretentii.  

- Nu le-am reprosat incurcaturile facute cu cazarea. La Campionatele Nationale, Szep a 

promis ca il aduce si pe Vlad Peles daca nu merge cu ei Ianos si ramane un loc. Nu l-a 

adus, desi era din Miercurea Ciuc si au plecat cu un loc liber. 

- Sa le platesc eu cheltuielile era mult prea mult, mai ales ca unii sunt patroni de firme. 

- Cine a meritat sa mearga si cine nu, nu e Szep in masura sa aprecieze. Vreau doar sa-i 

spun ca cei din Federatia Internationala mi-au multumit pentru sprijinul care-l da clubul 

si eu personal, dezvoltarii orientarii pe plan international. 

 

Eu inca mai sper ca Szep este asa cum l-am stiut si ca s-a lasat influentat de cineva. 

 

Am speranta ca voi fi inteles corect! 

               Iosif Hecko 

 


