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Către,

Biroul Federal al F.R.K.C.
I.INTRODUCERE
În urma hotărârii Adunării Generale a F.R.K.C. din 28.03.2007, de limitare
în timp a intervenţiilor verbale ale membrilor federaţiei la numai 10 minute, nu am
avut posibilitatea să-mi expun atunci, unele opinii personale, cât şi unele propuneri
pertinente, referitoare la activitatea structurii noastre sportive, pentru îmbunătăţirea
acesteia în viitor. Intervenţia brutală, nejustificată şi neprincipială, dar statutară, a
preşedintelui de a mă opri din expunere(erau înscrise, la punctul 9 al ordinei de zi a
Adunării Generale, doar două persoane !?!), m-a determinat să optez pentru
această modalitate de comunicare scrisă, deşi nu este în plenul Adunării Generale şi
nu are acelaşi efect. Oare de ce d-le preşedinte ?
Doresc să vă reamintesc pe această cale, că sunteţi aleşii noştrii şi
avem pretenţia să fim ascultaţi cel puţin cu ocazia acestor întruniri. Nu îmi aduc
aminte ca la un astfel de eveniment, vreunul dintre membrii F.R.K.C., să fi fost
oprit de la cuvânt, în acest mod. Dar desigur, orice are un început !

II.SESIZĂRI:
II.1.Performanţe sportive
II.1.1. Felicitări pt. rezultatele excelente de la C.E. pt. seniori-Racice-Cehia,
felicitări de asemenea şi pt. rezultatele obţinute la celelalta competiţii de obieciv, pt.
seniori şi juniori. Aprecierile se adresează în primul rând sportivilor şi tehnicienilor,
personalului tehnic auxiliar, antrenorilor de la secţii cu contibuţii deosebite la
aceste performanţe şi nu în ultimul rând conducerii federaţiei noastre, care s-a
străduit din răsputeri şi s-a implicat concret pt. a oferi condiţii deosebite de concurs
şi pregătire loturilor olimpice şi naţionale de seniori şi juniori, în limita
posibilităţilor financiare şi materiale.
II.1.2.Referitor la Campionatele Mondiale de seniori – 2006(obiectivul
principal al unei structuri sportive olimpice cu pretenţii), aşa cum rezultă şi din
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spre surprinderea mai multor specialişti din ţară, nu s-au luat măsurile
corespunzătoare. A fost schimbat doar antrenorul Scoică Florin, dealtfel singurul
care şi-a îndeplinit obiectivul la Campionatele mondiale, locul III în proba K4 F
500 m, pe motivul neargumentat că nu ar fi avut aprobarea clubului. Cu toate
acestea, a fost numit la Lotul de tineret, deci retrogradat. Daţi-mi voie să mă
îndoiesc că aceasta este politica(strategia) clubului Steaua Bucureşti !
Se pare că, actuala conducere a federaţiei, continuă să ia măsuri invers
proporţionale cu rezultatele unor antrenori(exemple: în anul 2005,antrenorul Daniel
Stoian, era să fie schimbat, după rezultatele de excepţie ale grupei de KB a Lotului
olimpic de seniori, iar antrenorul Ilie Bănăduc de la Lotul de juniori, chiar a fost
schimbat după ce a obţinut: 1loc I, 2 locuri II şi 1loc III la C.M.J.-Szeged(H) şi 3
locuri I şi 1 loc II la C.E.T.J.- Plovdiv(Bg), toate la probe olimpice. ???
Ca o comparaţie, după J.O.- Atena-2004, când nu s-au îndeplinit obiectivele
propuse, s-au operat măsuri drastice, dar nu şi cele mai potrivite: s-a procedat, spre
regretul meu personal, la schimbarea secretarului general al federaţiei(fostul meu
profesor) şi antrenorul secund al grupei de canoe(bunul meu prieten Igor Lipalit).
De accea, vă sugerez, ca pe viitor, să fiţi cât se poate de obiectivi în luarea
unor decizii de care depinde performanţa.
II.1.3.În clasamentele generale ale federaţiei pe anul 2006, 12 secţii nu au
punctat. Oare aceste secţii au numai drepturi(la vot, de exemplu), nu şi îndatoriri,
confom Art.15 din Statut ?
II.2.Probleme financiare
II.2.1. Deşi bugetul pe anul 2006, nu a fost unul deosebit, s-au făcut eforturi
pt. ca toate structurile sportive să îşi desfăşoare activitatea într-un ritm normal.
Poate acea sincopă de finanţare a Loturilor de juniori II, reprezintă un minus în
managementul federal. De asemenea consider că nu s-au întreprins suficiente
acţiuni pt. găsirea unor parteneri(sposori), care să întregească bugetul auster oferit
prin contract de A.N.S.
II.2.2.Consider că aportul financiar şi material oferit de C.O.S.R., a fost bine
orientat şi utilizat.
II.2.3. Referitor la strategia noastră, de accesare de fonduri extrabugetare,
trebuie amintit faptul că structura noastră este una dintre puţinele federaţii sportive
care nu a solicitat Ministerului Edicaţiei şi Cercetării, înfiinţarea şi funcţionarea
unui /unor Centre Naţionale de Excelenţă. Aceste structuri sportive şcolare, ar
contribui substanţial la consolidarea bugetului, prin fondurile care vor fi alocate de
acest minister şi derulate pt. selecţionarea, pregătirea şi perfecţionarea elevilor cu
calităţi deosebite în practicarea ramurii de sport kaiac-canoe. De abia acum, la
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un astfel de centru, pe lângă cea mai prolifică structură de profil de juniori din ţară.
În acest sens am depus la sediul federaţiei un proiect de regulament, pe care
vă rog să-l analizaţi şi să-l completaţi, cu speranţa îndreptăţită că va fi o investiţie
serioasă pt. prformanţele viitoare ale sportului cu padele şi pagae.
Îmi exprim opinia că, cei trei parteneri financiari principali, ai federaţiei
noastre(A.N.S., C.O.S.R. şi M.Ed.C.), pot fi susţinuţi şi de alţi parteneri locali,
judeţeni şi/sau externi.
II.2.4. Îmi pare rău, dar trebuie să constat că, alte structuri sportive accesează
fonduri extrabugetare şi nu au tradiţie şi performanţă ca federaţia noastră, iar noi
„lăsăm banii să treacă pe lângă noi”.
II.3.Baza materială
II.3.1. La nivelul loturilor olimpice şi naţionale, condiţiile de pregătire şi
competiţii, au fost îmbunătăţite(nu au fost chiar „de excepţie”), mai ales prin
achiziţionarea unor materiale specifice, ambarcaţii, padele, pagăi, de cea mai bună
calitate. Felicitări conducerii federaţiei!
II.3.2. La nivelul structurilor sportive şcolare, aportul principal l-a avut
M.Ed.C., care a alocat pt. acestea, sume fabuloase, implicit secţiilor de kaiac-canoe.
II.3.3.La Orşova aceste fonduri s-au matrializat prin achiziţionarea a:
2 şalupe cu motoare Yamaha-25CP, 26 ambarcaţii de producţie românească(Westsport), 20 padele şi pagăi, 10 pulsometre cu GPS, aparat de testare biologică, 8
cronometre, echipament sportiv pt. competiţii şi antrenament, aparatură fitness de
ultimă oră şi în perspectiva foarte apropiată, starting-system electronic(PolaritasUngaria) şi autocar cu capacitate de 55 pers.
În afara, celor subliniate mai sus, trebuie menţionat faptul că Baza nautică de
k-c(capacitate 84 de paturi şi alte facilităţi specifice), a fost renovată şi va fi dată în
folosinţă la sfârşitul lunii mai, probabil înintea desfăşurării regatei internaţionale
„Trofeul Porţile-de Fier” din 2-3.06.2007, la care în acest an, au confirmat
participarea până acum, 5 echipe străine, de pe 3 continente şi 10 echipe din ţară.
Perspectiva apropiată a investiţiilor la L.T.T.L.C.S.Ş.Orşova, înseamnă
începerea lucrărilor de construcţie a unei baze noi, moderne prevăzută cu: sală de
forţă şi trenajoare, cabinete medicale(stomatologic, refacere şi recuperare,
investigaţii medicale, masaj), saună, bazin de refacere, centrală termică, la parter;
sală de mese pt.80 pers., sală protocol, bucătărie şi magazie de alimente, la etajul I;
102 spaţii de cazare la etajele II, III şi mansardă, în camere de 2 şi 3 pers.
Odată cu acest obiectiv, vor începe lucrările pt. un nou edificiu pe faleza
municipiului Orşova, prevăzut cu un hangar de ambarcaţii şi marangozerie(3+1
“buzunare”), turn de sosire, dotat cu toată aparatura necesară de arbitraj, terasă,
bufet, 14 spaţii de cazare pt. oficiali, în apartamente sau camere de 2 paturi,
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festivităţilor de premiere. Pista de concurs va fi balizată în conformitate cu
regulamentele I.C.F. şi prevăzută cu block-start electronic.
Dorim ca peste cel puţin 3 ani, să putem oferi posibilitatea F.R.K.C. a
depunerii candidaturii pt. organizarea de competiţii oficiale internaţionale şi
naţionale.Sperăm ca baza materială pe care o vom creea(186 spaţii cazare şi toate
celelalte facilităţi specifice), cu sprijinul exclusiv al M.Ed.C., va constitui o nouă
locaţie de pregătire pt. loturile olimpice şi naţionale de seniori şi juniori şi în primul
rând pt. Centrul Naţional de Excelenţă de kaiac-canoe.
II.3.4.Dacă posibilităţile secţiei noastre sunt mai mari, unele secţii din ţară au
încă mari probleme în ceea ce priveşte baza materială, fapt ce împiedică
dezvoltarea kaiacului şi canoei în teritoriu, iar acest lucru a fost unul dintre
obiectivele principale ale strategiei actualei conduceri federale .
II.4.Calendar competiţional
II.4.1.În anul 2006, în România, au avut loc doar 2(două) competiţii internaţionale
şi acelea de juniori: Regata Bascov şi Regata Orşova. Spre nedumerirea mea şi a
altor colegi din ţară şi din străinătate, această din urmă competiţie la care participă
an de an, cuburi de pe 2 continente şi care dă posibilitatea secţiilor din ţară să aibă
activitate internaţională, nu a fost înscrisă în calendarul F.R.K.C., din motive
financiare(nejustificate) din partea federaţiei.
În conformitate cu Art.14, lit.A, din Statutul structurii noastre, F.R.K.C. are
ca atribuţie principală: organizarea, coordonarea, conducerea şi controlul asupra
întregii activităţi desfăşurate în domeniul de kaiac-canoe...
Deşi au fost solicitări din partea mai multor structuri sportive din ţară(cu
ocazia Cursului de perfecţionare de la Snagov-2006), nici în Calendarul pe 2007,
această competiţie nu a fost înscrisă. Vreau să vă aduc la cunoştinţă faptul că pentru
o asemenea manifestare sportivă, federaţia are obligaţia să se implice nu numai
performanţial şi logistic, dar şi financiar(oare de ce plătim taxe!?!), în parteneriat cu
alte structuri din sistem sau din afara acestuia. În toate ţările afiliate la I.C.F.,
federaţiile naţionale, au un aport substanţial, în organizarea unor astfel de
evenimente. De ce conducerea F.R.K.C., nu respectă Statutul???
II.4.2. Din nefericire pt. federaţia noastră, tradiţionala Regată Snagov nu a
avut loc(este pt.prima dată din 1962, când această competiţie nu a fost organizează)
şi cred că aici conducerea federaţiei are o mare problemă!?!
II.4.3.Cu regret trebuie să vă reamintesc, că federaţia noastră, deşi este cea
mai titrată şi „medaliată” structură sportivă din România la J.O.,C.M..C.E. şi Cupe
mondiale, pt. seniori şi juniori, nu are parte de o mediatizare pe măsură.
Cu câţiva ani în urmă(2002-2005), în încercarea de a mediatiza şi totodată de
a găsi atât de râvniţii sponsori, în centrul capitalei, pe râul Dâmboviţa, s-au
organizat competiţii oficiale naţionale şi concursuri demonstrative, apreciate
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aceste concursuri ofereau prilejul unor personalităţi sportive din lumea kaiacului şi
canoei româneşti, să se reântâlnească şi să aducă aminte tuturor că această ramură
sportivă, există. De ce nu se mai organizează asemenea evenimente???
Mă oblig, ca printr-un parteneriat, să ofer, la locul precizat, pizza, produse
KFC şi „o bere” !
II.5.Lista oficialilor F.R.K.C.
II.1.În conformitate cu Art.2, lit.,b., federaţia noastră are obligaţia să
transmită anual la I.C.F., lista cu propunerile pt. arbitraj la competiţiile oficiale
internaţionale, în cazul în care federaţia noastră, dispune de arbitrii valizi.
În momentul actual, F.R.K.C., are doar 2(doi) arbitri internaţionali cu viză
valabilă, dar care nu sunt susţinuţi de Biroul Federal(doar unul dintre ei), pt. a
oficia la C.M.,C.E., de seniori, tineret şi juniori.
Vreau să vă reamintesc că în urmă cu 4-5 ani la unele competiţii oficiale
mondiale şi/sau europene, oficiau 3 arbitrii români. Nu înţeleg şi nici vreunul din
cei pe care i-am solicitat(membrii ai Biroului Executiv şi chiar preşedintele anul
trecut), nu au ştiut să-mi răspundă, ce sau de ce s-a votat în Biroul federal această
listă? Mi s-a replicat sec „întreabă-l pe preşedinte!” Am încercat să-l contactez , dar
acesta era atunci antrenor, iar la Adunarea Generală, nu am avut timp!? Dacă
motivul conducerii federaţiei ar fi cel financiar, vă asigur că pt. mine acesta nu
reprezintă o problemă, iar pt. F.R.K.C. ar constitui un contraargument.
Avem prea mulţi oficiali şi nu ştim pe care să-i desemnăm la competiţiile
majore mondiale sau europene? Nu cred că aici este vorba de o persoană anume, ci
de România şi reprezentatrea Ei pe plan mondial şi european. Şi din nou întrebarea:
de ce nu se respectă Statutul ???
II.6.Probleme statutare
II.6.1.În conformitate cu Legea 206/2004, preşedintele şi vicepreşedintele
F.R.K.C., se află în incompabilitate cu funcţiile pe care le deţin(a nu se confunda
cu Legea 92/1990, privind cumulul de funcţii).
Exemplu: dacă unul dintre domniile lor ar reliza un parteneriat(sponsorizare),
sumele şi/sau, produsele respective vor fi utilizate în scopuri „federale”, sau de
grupele de sportivi pe care le antrenează ?
În anii precedenţi, cu asemenea de fonduri atrase, s-au înfiinţat centre
naţionale de k-c, au fost ajutate financiar personalităţi sportive cu situaţii sociale
precare, s-au organizat competiţii internaţionale în ţară(Campionatele Balcanice şi
Regata Snagov) şi s-a participat la competiţii internaţionale oficiale(Campionatele
Mondiale Univrsitare de la Bari- Italia) şi nicidecum îndreptate spre Orşova.
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structuri, iar convocatorul pt. Adunarea Generală de alegeri(2001) emis de
secretarul general limitează numărul de propuneri al unei structuri, la una singură.
Argumentaţi,vă rog !
II.7.Regulamentul de transferări
II.7.1. În conformitate cu Art. 34 din Statut, Regulamentul de transferări, nu a
fost supus aprobării Adunării Generale din 2006 şi în consecinţă nu este valid.
II.7.2. Nu este în conformitate cu O.M. 5035/14.11.2001, secţ.2, art. 28,
29,30 şi 31 şi cu O.M. 34728/23.07.2003.
II.7.3. Pct. 3, lit. e.1. Cine cere suspendarea sportivului? Federaţia nu are
dreptul să suspende un sportiv, decât la nivel de lot naţional, dreptul de suspendare
al unui sportiv pe plan naţional revine în exclusivitate structurilor sportive
naţionale.
II.7.4. Dacă acest regulament este o lege caducă(în termeni juridici, caduc =
care cade în fiecare an, lipsit de trăinicie), atunci înseamnă că a expirat, chiar şi aşa
nevalidat. De ce se emit regulamente cu caracter caduc?

III.PROPUNERI
III.1.Performanţă
III.1.1. Având în vedere că anul 2007, este unul foarte important în
perspectiva „Calificărilor pt. J.O. de la Bei Jing-2008”, vă sugerez şi vă rog în
aceleşi timp, să asiguraţi condiţiile optime de concurs şi pregătire a loturilor
olimpice şi să acordaţi atenţia cuvenită acestui eveniment existenţial pt. sporturile
olimpice şi numai.
Deşi nu cunosc obiectivele exacte ale federaţiei pt. acest an, sunt convins că
obiectivul principal este calificarea a cât mai multor echipaje la J.O., fapt ce mă
determină să vă doresc încă de pe acum „ Mult succes” !
III.1.2. Elaborarea unor proiecte concrete extratehnice, în vederea stimulării
sportivilor cu şanse la calificări şi medalii.
III.1.3. Alegerea cu mult discernământ a competiţiilor de verificare
premergătoare Campionatelor Mondiale de seniori(concurs de calificări pt.J.O.),
chiar dacă unele sunt adevărate tentaţii financiare pt. sportivi şi cadrele tehnice.
III.2.Statut
III.2.1.Secţiunea III, Art.57. Preşedintele, vicepreşedintele, secretarul
general, antrenorul federal, pot fi persoane care nu intră în conflict de interese cu
obligaţiile statutare.
SAU
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orice fel de persoane, care pot îndeplini mai multe funcţii, chiar dacă intră în
conflict de interese.
III.2.2.Secţiunea IV, Art.39. În cazul în care preşedintele ales, nu optează a fi
executiv(salariat sau nesalariat), se va alege prin vot secret, secretarul general,
salariat şi executiv de drept.
III.2.3.Secţiunea IV, Art.39, lit.e. Din Biroul Federal pot face parte mai mulţi
reprezentanţi ai unor srtucturi sportive afiliate.
SAU
Din Biroul Federal nu poate face parte decât un singur reprenzentant al unei
structuri sportive afiliate.
III.2.4.Cap. V Structuri sportive, C. Abateri- sancţiuni, Art. 22, lit.k. Secţiile
de kaiac-canoe ale unor structuri sportive care pe parcursul unui an (doi ani), nu au
activitate competiţională(nu punctează în nici un clasament al F.R.K.C.), să fie
sancţionate după cum urmează:
a)în primul an: anunţarea conducerii structurii sportive din care face parte
secţia respectivă;
b)în al doilea an: excluderea din cadrul federaţiei.
Art.22, lit.l.Secţiile de kaiac-canoe care nu şi-au achitat la termenul stabilit
taxele către federaţie, nu vor mai avea dreptul să participare la competiţii şi li se
vor suspenda dreptul la vot.
III.2.5.Elaborarea unui nou statut, după modelul Statutului C.O.S.R.
III.3. Finanţare
III.3.1. Accesarea unor fonduri extrabugetare pe baza unor proiecte concrete,
cu persoane şi termeni de timp realişti.
III.3.2. Înfiinţarea prin parteneriat cu M.Ed.C., Administraţiile locale şi
sponsori, a centrelor naţionale de excelenţă(F.R.Handbal, F.R.Volei şi altele au deja
funcţionale cel puţin câte 2 asemenea structuri).
III.4. Bază materială
III.4.1. Elaborarea unui program concret de îmbunătăţire a dotării loturilor
olimpice, naţionale, a centrelor naţionale de J II şi mai ales a secţiilor, cu materiale
şi echipamente specifice, ţinîndu-se seama de: performanţă, condiţii de desfăşurere
a antrenamentelor, condiţii şcolare şi nu în ultimul rând zona teritorială de selecţie.
III.4.2. Continuarea programului de dotări materiale a secţiilor.
III.5. Regulamentul de transferări
III.5.1.Transferul unui sportiv de la o secţie la alta, se va efectua în urma,
negocierii dintre reprezentanţii legali ai celor două secţii, în conformitate cu Grila
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acordului de transfer emis şi aprobat de clubul unde este legitimat în acel moment.
III.5.2.Transferul sportivilor se poate efectua în 2 perioade:
1. 01-31.octombrie;
2. 01-31.martie.
III.5.3.Taxele aferente transferărilor, vor fi plătite odată cu depunereea
actelor necesare transferului; în caz contrar transferul nu se validează.
III.5.3.1. Taxele de transferări:
de la juniori la juniori - 100 lei(ron);
de la juniori la seniori - 250 lei(ron);
de la seniori la seniori - 300 lei(ron).
III.5.4. În cazul în care un sportiv, doreşte să se transfere la un alt club decât
cel pt. care i s-a eliberat Acordul de transfer, acesta va „suporta” suma aferentă
prevăzută în grila orientativă.
III.5.5.Regulamentul de transferări va fi elaborat de Colegiul central al
antrenorilor, supus aprobării Biroului Federal.
III.5.6.Regulamentul de transferări intră în vigoare numai după aprobarea în
Adunarea Generală.
III.6.Calendar competiţional şi oficiali
III.6.1.Transformarea Concursului naţional pe ambarcaţii mici pt. juniori, în
Campionatul naţional de primăvară pt. juniori(nu trebuie să întrebăm pe nimeni,
nici „pe jos”, nici „pe sus”, conform Art. 2, lit.b, din Statut).
III.6.2.Introducerea probelor de canoe feminin în cadrul concursurilor
oficiale naţionale(la J.O. 2012-Londra, canoea faminină va fi probabil înscrisă în
programul regatei olimpice).
III.6.3. Reedditarea concursurilor oficiale sau demonstrative la Bucureşti, pe
Râul Dâmboviţa.
III.6.4. Iniţierea unui program de formare şi susţinere a unor noi arbitrii
internaţionali(ţările clasate pe primele locuri în clasamentele I.C.F., au câte 40,50 şi
chiar 80 de arbitrii internaţionali care oficiază la competiţiile oficiale).
III.7. Structuri sportive
III.7.1. Forma de organizare a structurilor susţinute financiar şi material de
federaţie din ultimul timp, a suscitat multe discuţii şi controverse. Cred cu
convingere că cel puţin în acest moment şi în perspectiva J.O.- 2012-Londra, forma
de organizare a activităţii juvenile la kaiac-canoe şi numai, este aceea în 5-6 centre
teritoriale.
Centrele naţionale pt. juniori II, reprezintă structuri sportive care au în
componenţă, cele mai valoroase elemente de perspectivă într-o ramură sportivă şi
care pe baza unor programe bine elaborate şi sub stricta îndrumare a unor tehnicieni
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finalitate loturile olimpice şi naţionale de seniori.
Exemple: şcolile pariculare sau naţionale de fotbal, handbal, Centrele
naţionale de excelenţă ale M.Ed.C.,etc.
Argumente:
a)posibilităţile materiale şi hidro-geo-climatice, scăzute ale unor secţii din
teritoriu;
b)posibilităţile de şcolarizare a elevilor-sportivi, factor limitativ în formarea
şi perfecţionarea acestora;
c)lipsa spiritului de emulaţie de la secţii şi implicit a posibilităţii de progres;
d)posibilitatea finanţării şi dotării materiale, de către federaţie a centrelor
naţionale, în conformitate cu H.G. 484/23.04.2003;
e)lipsa unui număr suficient de cadre tehnice specializate şi de valoare;
f)concentrarea finanţării pt. un număr restrâns de antrenori(5-6 şi nu 13-14),
banii astfel economisiţi, vor putea fi utilizaţi pt. sportivi.
g)această formă de pregătire nu este una de centralizare excesivă.
III.8.Probleme organizatorice
III.8.1.Monitorizarea pe site-ul federaţiei, a structurilor sportive afiliate, cu
taxele către federaţie, data plăţii şi nr. chitanţei.
III.8.2.Monitorizarea delegaţiilor pt. deplasările la competiţii.(doar se
utilizează bani publici !?!)
III.8.2.Iniţierea unui proiect de înfiinţare a unor structuri noi în zone cu
potenţial uman deosebit, cu administraţii locale „sportive” şi cu posibilităţi
materiale şi financiare substanţiale.

IV.CONCLUZII
Vreau să vă asigur, stimaţi colegi, că mie personal, chiar îmi pasă de această
activitate, pe care o consider ca făcând parte integrantă din viaţa mea şi a familiei
mele.
„Sportului îi datorez tot ceea ce ştiu, mai precis despre morală şi obligaţiile
oamenilor” - Albert Camus
În finalul materialului expus, vă rog să-l înregistraţi în registrul de adrese al
F.R.K.C., să analizaţi cu atenţie, atât sesizările, dar mai ales propunerile exprimate
şi să-mi comunicaţi, în scris şi punctual, răspunsurile d-voastră, pe una dintre
adresele din antet.
Vă mulţumesc pt. atenţia acordată!
Coordonator L.T.T.L.C.S.Ş. Orşova,
Antr. emerit, prof., dr., Beniamin Zabet

