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Catre,
CONSILIUL JUDEŢEAN MEHEDINŢI
In ultimele două decenii,considerată cea mai titrată şi prolifică
structură sportivă şcolară din România în domeniul sporturilor nautice,unitatea şcolară
de înaltă performanţă din Orşova, a ajuns la limita subzistenţei. Lipsa acută a fondurilor
ministerului de resort a afectat şi afectează în continuare această activitate de tradiţie din
ţara noastră.

Dacă rezultatele obţinute de sportivii clubului, depăşesc cu mult
condiţia materială, fondurile bugetare alocate în ultimii ani sunt de-a dreptul
insuficiente.
Nu numai la ultima ediţie a Jocurilor Olimpice de la Atena,dar şi an de
an la Campionatele Mondiale, Europene, Balcanice si ale Romaniei de seniori sau
juniori, elevii-sportivi orşoveni obţin pentru ţara noastră, titluri şi medalii mult
râvnite de toată lumea sportivă, secţia noastră fiind considerată una dintre cele mai
bune din Europa.
Modestele noastre solicitări prin planurile de buget, au fost onorate
doar în procent de 10-15%, în condiţiile în care la secţie sunt legitimaţi anual peste
120 de sportivi.
Procesul de SELECŢIE primară se desfăşoară anevoios,din cauza
posibilităţilor financiare reduse, a celor care doresc să practice această ramură
sportivă, elevii fiind puşi în situaţia de a-şi achita contravaloarea hranei zilnice sau
a echipamentului sportiv.
În sportul de performanţă european, sportivii care sunt legitimaţi şi
practică în mod consecvent această activitate, primesc din partea cluburilor, cel
puţin hrana zilnica şi echipamentul necesar desfăşurării în condiţii optime a
procesului de antrenament.
Trebuie avut în vedere faptul că marea majoritate a sportivilor secţiei
noastre, sunt selectionaţi din toată ţara şi trebuie să le asigurăm hrana zilnică şi
cazarea.

Am încercat şi încercăm în continuare, identificarea unor surse
extrabugetare, prin sponsorizări, chiar dacă această acţiune este asociată de
unii dintre potenţialii parteneri, cu degradantul şi umilitorul fenomen al cerşitului.
Obiectivele de performanţă pe care ni le propunem în fiecare an,
vizează medalii la Campionatele Mondiale, Europene, Balcanice,Naţionale sau
Regate Internaţionale.
În asemenea situaţie, vă solicitam urmatoarele:
1. Alocaţie de hrana zilnică pt. un nr. de 15 sportivi la baremul de 25
lei/om/zi: 15sp. x 30z x 25lei/zi x 9luni(începând cu 01.04.2008) =
101.250 lei;
2. Echipament sportiv pt.: 60 sportivi x 1000lei = 60.000lei
3. Organizarea şi participarea la Regata internaţională pt. juniori, Trofeul
“Porţile-de-Fier” – 30.05. – 01.06.2008 şi Regata internaţională
pt.juniori Orşova – 16 – 19.10.2008, competiţii la care sunt invitate să
participe echipe naţionale şi cluburi din peste 8 ţări din U.E., Asia şi
Africa. Pt. aceste competiţii solicităm fonduri pt. cazare, masă,
combustibili şalupe, excursie cu vaporul în Cazanele Mici, madalii, trofee,
premii în bani şi obiecte, în valoare totală de 50.000 lei.
Vă rugăm să analizaţi oportunitatea finanţării acţiunilor de mai sus, cu
menţiunea că acestea se înscriu în Programele de Integrare Europeană.
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BAZA MATERIALĂ
-Renovarea Căminului existent şi extinderea acestuia cu un nou corp de
clădire ;
-Modernizarea hangarului plutitor, a pontoanelor anexe şi a garajului pt.
şalupe în concordanţă cu planul de sistematizare al Municipiului Orşova ;
-Dotarea cu aparatură nouă specifică a sălii de forţă (simulatoare,
aparatură fitness,etc) ;
-Echipament sportiv ;
-Ambarcaţii de tip nou, padele, pagăi ;
-Salupe pt. urmarirea si asigurarea securitatii antrenamentelor;
-Combustibili(benzina si ulei) pt. salupe;
-Dotarea atelierului cu utilaje si materiale de întreţinere şi reparaţii a
ambarcaţiilor ;
-Centrală termică nouă pe combistibil solid(lemne).
II.

BAZA TEHNICĂ ŞI FINANCIARĂ

-Îmbunătăţirea planului de şcolarizare în conformitate cu propunerile
I.S.J.Mehedinţi din anul scolar 2005-2006;
-Susţinerea alimentară şi financiară pt. cel puţin 50 de elevi-sportivi de
excepţie la baremurile prevăzute în H.G. 484/18 apr. 2003 ;
-Sustinere financiara pt. cantonamente, transport la competiţiile
intrnaţionale şi interne, premieri pt. sportivi şi cadrele tehnice.
Îmbunatatirea conditiilor de pregatire la Baza Nautica de kaiac-canoe,ar
putea însemna încheierea unor contracte cu parteneri din Franţa, Italia, Polonia,
care ar dori să se pregătească în condiţiile hidrogeografice şi metodice la Orşova şi
care ar aduce venituri proprii substanţiale.
Solicitările noastre presupun sume importante, dar ele sunt pe deplin
justificate de performanţele existente şi de perenitatea acestei activităţi de tradiţie
din România.
Menţionăm că solicitări asemănătoare au fost transmise la Ministerul
Educaţiei si Cercetării în fiecare an începând cu 1992.
Vă rugăm în acest sens, să analizaţi oportunitatea rezolvarii cerintelor noastre
şi să emiteţi o hotărâre, cât mai repede posibil, care să permită continuarea
performanţelor sportive nautice orşovene şi româneşti.
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