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Suntem în plin sezon de ciclocros, 
însă calendarul competițional 
intern nu a dispus de curse 
dedicate acestei discipline. Din 

cauza problemelor create de virus, o 
bună parte din calendar a fost micșorat, 
iar unii organizatori de curse s-au 
văzut nevoiți să amâne sau să anuleze 
competițiile. În ultima situație s-au aflat 
și cei de la Cyclocross Nation care și-
au propus să organizeze anul acesta, la 
Micăsasa, două competiții UCI. Scenariul 
s-a repetat și în cazul competiției Lunca 
Timișului, în cadrul căreia aveau să se 
desfășoare etapele de Cupă Națională, 
dar au fost anulate cu câteva zile înainte 
de start.
 Acest lucru i-a întristat pe iubitorii 
de ciclocros, dar anularea curselor nu 
au pus punct planurilor lor. Oamenii 
din spatele asociației Cyclocross 
Nation, s-au întâlnit într-un weekend 
din noiembrie, la Micăsasa, pentru a da 
naștere unui nou proiect - prima echipă 
de ciclocros din România. Aceasta este 
formată din Timotei Păcurar, Suzanne 
Hilbert, Elisei Miron, Georgian Grec și 
Mihai Ion, mai exact foști și actuali 
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rideri de MTB care, în timpul liber, 
promovează cât de mult pot ciclocrosul 
în țară.
 Cu siguranță sunteți curioși să 
aflați mai multe despre cum s-a unit 
acest grup minunat de oameni, ce idei 
au reușit să pună în aplicare până acum 
și cu ce vor veni nou în sezonul 2021, 
așa că haideți să o luăm treptat.

Totul a început în 2015, când 
Timotei Păcurar a participat la 
Cupa Ungariei de Ciclocross, 
iar următorul sezon a luat din 

nou startul la această competiție alături 
de Elisei Miron. Între timp, ciclocross-
ul din țară era aproape inexistent, însă 
cei doi au pus cap la cap idei pentru a 
promova această ramură în sezoanele 
viitoare, începând de la aspectele legate 
de social media, până la competițiile 
propriu-zise.
 Datorită lor și a altor organizatori 
din vestul țării, 2017 a fost anul când 
am avut prima ediție a Cupei Naționale 
de Ciclocross, cu patru etape care s-au 
desfășurat în Zalău, Arad, Timișoara 
și Cluj. În același an, celor doi li s-a 
alăturat Suzi Hilbert, membră a echipei Timotei Păcurar, omul din spatele Cyclocross Nation.



NoMad Merida CST și cea care s-a 
ocupat de design-ul echipamentului, 
și Georgian Grec, care a creat pagina 
web oficială alături de Elisei (http://
cyclocrossnation.ro). Cel mai proaspăt 
component al echipei este Mihai Ion, 
coleg de echipă cu Suzi și un alt 
iubitor al acestei discipline, care s-a 
implicat în trecut în competițiile marca 
Cyclocross Nation League.

Eu mi-am dorit să expun vibe-ul 
nostru într-un design care să 
iasă în evidență. Totul a plecat 
de la identitatea Cyclocross 

Nation, pusă la punct de Elisei, care 
mi-a plăcut foarte mult din primul 
moment și m-a inspirat pentru acest 
echipament, a declarat Suzi Hilbert cu 
privire la echipament într-un interviu 
pentru Ciclism A-Z.

 Realizările lor din ultimii ani nu 
sunt deloc puține. Aceștia au reușit 
să organizeze trei sezoane de cupă 
națională, iar cu ajutorul Federației 
Române de Ciclism, au readus la 
viață Campionatul Național, în 2018. 
Anul următor, Micăsasa a fost centrul 
ciclocross-ului din țară și a găzduit 
prima competiție UCI pe această 
disciplină, pe un traseu creat în 
curtea castelului Bukenthal, în cadrul 
concursului Castle Cross.
 Suntem norocoși că am avut 
ocazia să cunoaștem oameni pasionați 
și ei de această nișă a ciclismului 
și care au acceptat provocarea de 
a duce acest sport la următorul 
nivel. Practic în 2017, prin asocierea 
mai multor curse sub numele de 
Cyclocross Nation League am reușit 
să ajungem la un public mai larg și 

CYCLOCROSS NATION

să atragem un număr mai mare de 
concurenți la curse, lucru care nu ar fi fost 
posibil fără prietenii din nordul și centrul 
țării, din Timișoara, Arad, Cluj și nu numai. 
În urma inițiativei noastre am atras și atenția 
Federației cu care am început colaborarea 
în vederea organizării Cupei Naționale de 
Ciclocros. Colaborare de succes, din punctul 
nostru de vedere, mai ales că am reușit să 
o ținem în viață în ultimele 3 sezoane, au 
declarat ei în același interviu.
 Aceștia sunt optimiști pentru sezonul 
următor, au speranța că totul va reveni la 
normal și competițiile se vor desfășura fără 
probleme. Pentru Cyclocross Nation ne-
am dori să continuăm organizarea seriei de 
concursuri organizate sub egida noastră. 
Noi avem multe planuri pe care le discutăm 
în interiorul echipei. Dacă totul merge bine, 
puteți să vă așteptați la un eveniment și pe 
perioada verii, prima cursă de gravel marca 
Cyclocross Nation, au continuat aceștia.

SUNĂ FOARTE BINE, 
NU-I AȘA?

După un sezon plin de provocări, 2021 bate la ușă și de-abia așteptăm să vedem ce 
ne va oferi, chiar dacă nimic nu este cert. Noi sperăm că lucrurile se vor îndrepta și 
îi vom urmări pe favoriții noștri în competiții, inclusiv pe cei de la Cyclocross Nation, 
cărora le urmăm un an nou plin de realizări!
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Chiar dacă 2020 a fost un sezon 
scurt, competițiile de MTB au 
fost la fel de intense și riderii 
au dat tot ce e mai bun pentru 

a-și îndeplini obiectivele. Pe lângă 
cursele din țară, am avut un lot național 
care ne-a reprezentat la etapele de 
Cupă Mondială de la Nove Mesto, dar 
și la Campionatul Mondial de XCO de 
la Leogang. Din acest lot a făcut parte 
și Lucian Logigan, rider la CSU Scott 
Procycling, sportiv cu o experiență foarte 
bogată în spate. Este unul 
dintre riderii care au ajutat la 
strângerea de puncte pentru 
calificarea României la Jocurile 
Olimpice de la Tokyo pentru 
proba de mountain-bike, iar 
pe lângă dedicația și munca 
îndelungată dată pasiunii 
sale, este o persoană extrem 
prietenoasă și carismatică. Ca 
atare, am vrut să vedem cum a 
fost sezonul 2020 pentru el și 
ce gânduri are pentru sezonul 
următor.

Bună, Lucian! Îți mulțumim 
că ai acceptat să vorbești cu 
noi :) Cum te simți la finalul acestui 
an plin de provocări?

 Bună, eu vă mulțumesc pentru 
acest interviu! Am avut un an cel puțin 
interesant cu multe necunoscute la 
mijloc și cu multe schimbări de planuri și 
programe făcute pe fast forward. Acum 
la final de an având în vedere situația 
actuală pot să zic că sunt mulțumit de ce 
am reușit să realizez.

 La începutul anului ai reușit 
să iei parte la o competiție (Cyprus 

Sunshine Epic) și aproape ai participat 
și la Absa Cape Epic. Te-ai fi așteptat 
ca lucrurile să ia o așa întorsătură?

 Da, așa este, am reușit să fac o 
pregătire bună pentru ABSA Cape Epic 
care avea ca ultima parte din programul 
meu de pregătire chiar cursa din Cipru 
(Cyprus Sunshine Epic). De fapt, 
pregătirea mea a început din decembrie 
cu antrenamente specifice și un 
cantonament în Spania, iar cel de-al II-lea 
de care am legat și Cyprus Epic în Cipru. 
Pot să zic că eram într-o formă bună, am 
reușit să facem și cursa din Cipru și chiar 

am ajuns și în Africa de Sud pentru Epic. 
Sincer, și acum îmi vine greu să cred ce 
s-a întâmplat în Martie, când cu 24 de ore 
înainte de start, cursa Absa Cape Epic a 
fost anulată.
Vă puteți imagina atmosfera de acolo 
având în vedere cu toți cei 1200 de rideri 
erau prezenți pentru startul care până la 
urmă nu a mai avut loc...

 Prima parte a sezonului a fost 
ceva mai lipsită de competiții. Ce ai 
făcut ca să te menții în formă? Cum te-
ai antrenat? Lucian Logigan la Triada MTB Păltiniș 2020
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 Într-adevăr, la începutul sezonului 
eram cam în aer cu tot ce înseamna 
începutul anului competițional fiindcă 
nimic nu era clar. M-am întors din Africa 
într-o formă fizică foarte bună, dar destul 
de afectat pe partea psihică din cauza 
situației în care ne-am trezit cu toții. Apoi 
am intrat în carantină toată țara, nu mai 
are rost să amintim asta pentru că încă 
trăim aceste vremuri.
 Totuși, după câteva zile de pauză 
totală și stat în casă, am început ușor din 
nou pregătirea fizică în prima fază mai 
mult de distracție cu tot felul de provocări 
de pe net sau alte chestii. Apoi a urmat 
o perioadă cu vreme foarte frumoasă, 
iar norocul  meu  a fost că stau foarte 
aproape de pădure și puteam să ies de 
câte ori voiam cu bicicleta în acea pădure 
de unde variantele erau apoi infinite, chiar 
mi-a prins bine această perioadă pentru 
că am avut timp să învăț toate traseele 
pe care în a doua parte a anului am putut 
să mă antrenez atât din punct de vedere 
tehnic, cât și anduranță.

Luna iulie a adus și un restart 
calendarului competițional din țară. 
Cum a fost pentru tine să te reîntorci 
în curse și să te conectezi, din nou, cu 
atmosfera oferită de acestea?

 Cred că a fost cea mai lungă 
perioadă a mea din ultimii 15 ani fără 
competiții mai ales în această perioadă 
a anului. Sincer, abia așteptam  o 
competiție, dar era puțin cam ciudată 
situația pentru că am stat atâta timp fără 
concursuri, nu știam exact în ce formă 
sunt, dar știam că am făcut o pregătire 
bună pe toată perioada de carantină.
Îmi era dor să concurez și să simt 
din nou atmosfera de concurs. Am 

 început sezonul din țară cu o cursă de 
mountainbike  pe etape foarte frumoasă, 
dar și foarte grea, și anume Maratonul 
Țării Hațegului. Vă spun sincer că după 
2 zile de concurs în care a plouat foarte 
mult și vremea se prezenta la fel de 
urâtă și pentru ultimele 2 etape, am uitat 
complet de toată perioada în care am stat 
închis în casă și fără curse.

 Te știm că pedalezi de mai bine 
de 20 de ani și ești unul dintre cei mai 
influenți rideri români. Ai putea să ne 
prezinți puțin un raport între ciclismul 
de la începutul carierei tale și cel de 
acum?

   Pedalez de foarte mult timp în competiții 
în țară și în afară. Chiar am fost atent de 
la an la an să observ progresul în acest 
domeniu și pot să zic că în zilele noastre 
progresul e mult mai mare decât în primii 
ani. Cea mai mare diferență mi se pare 
la nivelul deschiderii și cunoașterii pe 
care românii o au acum spre acest sport. 
Țin minte că în ‘99 eram doar o mână de 
oameni care practicam acest sport și la 
fel de puțini erau și cei care organizau 
competiții sau cei care aveau cluburi de 
ciclism și aici mă refer la cluburi private 
sau cluburi specializate pe mountainbike, 
iar cei  implicați în acest domeniu au fost 
pionierii mountanbike-ului în România. 
 Bineînțeles, odată cu trecerea 
anilor, au apărut mai multe competiții, 
mai mulți rideri, tehnologia bicicletelor 
a progresat foarte mult, acum avem și 
competiții de copii ceea ce la început nu 
exista. 
 În zilele noastre, accesul la 
informații este mult mai ușor, ai acces la 
materiale mult mai bune, echipamente 
de top. Pe vremea când am început eu Lucian Logigan și Roberto Burța la Maratonul Țării Hațegului 2020
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antrenamentele nu aveam echipamente 
speciale de iarnă, deși făceam mii 
de kilometri pe șosea. Multe din 
echipamente erau ba improvizate, ba 
mai găseam câte ceva cât de cât ok la 
second hand, dar pasiunea era punctul 
forte în aceea vreme.
 De multe ori eram văzuți destul 
de ciudați îmbrăcați în echipament 
de ciclism în mijlocul iernii pe soșele. 
Cred că mulți șoferi, și nu numai, ne 
considerau cel puțin nebuni, am multe 
amintiri din acea perioadă și multe 
experiențe cu șoferi de tir, copii de prin 
sate care ne știau deja programul de 
antrenament și ne așteptau cu pietre 
sau alte obiecte la intrare pe teritoriul 
lor (drumul european E60) era singurul 
drum pe care puteai să mergi pe 
cursieră în acea perioadă. În zilele de 
acum, oameni sunt mult mai deschiși, 
au mai ieșit din țară au mai văzut cultura 
bicicletei prin țările din vest, sunt mult 
mai interesați de mișcare, lucrurile au 
cu totul alt sens acum, dar totuși nu 
credeam vreodată că ajungând în 2020 
nu se mai găsesc biciclete noi la marii 
producători ai lumii,  cine se aștepta la 
asta văzând tot progresul de până acum, 
lucrul acesta  cred că ne demonstrează 
încă o dată că trebuie să fim concentrați 
pe ceea ce facem și să facem cât mai 
bine la momentul prezent pentru că nu 
știi niciodată ce îți rezervă viitorul.

Ce face Lucian Logigan când nu e pe  
bicicletă? Ce alte pasiuni mai are?

În afară de bicicletă, ca pasiuni mai am 
schiul și mersul pe munte sau în natură.

 Cum crezi că va arăta 2021? 
Câte speranțe ai că îți vei îndeplini 
obiectivele anul viitor?

 Cred  că 2021 nu va fi foarte 
diferit de 2020. Singura diferență va fi 
ca ne-am mai adaptat noi  cu acesta 
situație. Cred că vor fi mai multe 
competiții pentru că lucrurile încep să 
devină mai clare în acest sens, dar deja 
ca prima experiență legată de 2021 a 
fost amânarea Cape Epic pentru luna 
octombrie, concurs care pentru mine 
era din nou în programul de început 
competițional în următorul an.
Speranțele și moralul e bun pentru anul 
viitor pentru că avem condiții tot mai 
bune de antrenament și lucrurile arată 
destul de bine pentru noi în viitorul 
apropiat. Noi încercăm să ne facem 
partea noastră cât mai bine iar ce se 
întâmplă pe plan mondial nu cred că 
are sens să ne stresăm din moment ce 
nu putem influența sau schimba aceste 
lucruri.

  După un 2020 atât de ciudat 
și care și-a pus amprenta în viața 
noastră, ce crezi că ar trebui să 
învățăm și să nu repetăm pe viitor?

Cred că 2020 ne-am arătat tuturor cât 
suntem de mici și de neputincioși în 
fața unor lucruri pe care mulți dintre noi 
nici nu le credeam posibile. Cred că 
trăim o perioadă foarte grea din punct 
de vedere psihic pentru că viața până 
acum avea o viteză mult prea mare, iar 
acum dintr-o dată suntem loviți în plin 
de această pandemie și a trebuit să ne 
adaptăm la alt stil de viață decât cu ce 
eram obișnuiți până acum, iar cea mai 
mare influență o are lipsa de siguranță și 
faptul că planurile noastre sunt mai mult 
o glumă în această perioadă decât o 
aspirație spre ceva palpabil sau real. 

Sincer, nu știu ce am putea noi să învățăm din 
această pandemie ca să putem evita o astfel de 
situație pe viitor. Cred că ceea ce trăim acum 
este mai mult o palmă peste față decât o lecție 
de viață, dar am putea învăța probabil puțină 
modestie și să ne dăm seama cât de mici suntem 
în fața unor situații cum e cea de acum.

 De ce ciclismul și nu alt sport?

Ciclismul pentru mine înseamnă senzația 
absolută de libertate și dezvoltare atât din punct 
de vedere fizic cât și psihic, poate fi un sport 
practicat de aproape oricine dar este o mare 
diferență între ciclismul ca activitate recreativă 
sau ciclismul ca sport de performanță. Ca o 
particularitate a ciclismului este faptul că poți 
merge pe același traseu cu profesioniștii și poți 
face același număr de kilometrii, ba chiar poți să 
suferi la fel de mult ca primii, singura diferență 
este timpul în care se întâmplă toate aceste 
lucruri, dar experiența în sine e asemănătoare, 
cu greu mai găsești acest sentiment în alte 
sporturi. 
Ciclismul nu e un sport ușor și deocamdată nici 
nu e foarte popular în România, dar ce pot să 
spun din experiența mea e că odată ce te-a prins 
acest virus numit ciclism, este foarte probabil să 
rămâi pozitiv pentru o bună perioadă de vreme 
:D
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Bicicleta îți oferă o senzație de 
libertate pe care o poate înțelege 
și confirma doar cineva care 
a rulat pe doua roți legate la 

un cadru cu pedale și lanț. Însă tocmai 
senzația asta ne face uneori să omitem 
câteva reguli simple care să ne ajute să 
ajungem la destinație în siguranță.

Există un set de reguli de urmat, dar așa 
cum mulți dintre noi asamblează ceva 
de la Ikea înainte de a citi manualul de 
asamblare tot așa există foarte mulți 
bicicliști și cicliști care simt pe pielea lor 
cum e ‚să-ți rămână șuruburi la un dulap 
Ikea” Iar uneori doare foarte tare.

Așadar, pentru a fi ușor de parcurs, le 
voi enumera rapid. Unele sunt scrise 
și-n Codul Rutier, altele fac parte din 
decalogul ciclistului de șosea:

 Nu uita casca acasă, leag-o și 
poart-o corect – casca trebuie să acopere 
fruntea, n-o lăsa să se ‚scurgă’ spre 
spate; trenul superior este cel mai expus 
în cazul unei căzături, iar capul trebuie să 
fie bine protejat.

 Asigură-te că ești conectat la trafic 
prin simțurile văz și auz; nu asculta 
muzică pe bicicleta și nici nu purta glugă.

 Pe bicicletă ai multe drepturi, dar 
și obligații precum ar fi prioritatea față 
de pietoni, culoarea roșie a semaforului 
sau cedarea trecerii pentru mașinile 
prioritare. 
 Coboară de pe bicicletă când 
traversezi pe trecerea pentru pietoni, 
chiar dacă ești echipat ca pentru startul în 
Turul Franței.
 

 Nu întoarce pe linia continua, de 
exemplu la turele de iarnă făcute pe DN1.

 Nu circula cu bicicleta pe trotuar.

 Atunci când mergi pe carosabil și 
treci pe lângă mașini parcate, asigură-te 
ca poți evita un impact în eventualitatea in 
care se deschide portiera.

 Don’t text, film and ride! Sunt notorii 
accidente ale câtorva dintre cicliștii cu 
multa experiență; in plus, este înafara 
Codului Rutier să folosești telefonul 
atunci când pedalezi; acest aspect este 
ignorat mai ales de cei care consideră că 
un antrenament nefilmat sau neurcat pe 
Strava este în zadar .

 Mănușile te pot salva de multe zile 
dureroase, așa că nu evita sa le folosești.

 Folosește lumini și echipament de 
culoare deschisă, fluo, chiar și când rulezi 
pe timp de zi; cu cât ești mai vizibil, cu 
atât ești mai în siguranță.

 Nu schima direcția brusc și nici fără 
să te asiguri și să semnalizezi intenția.

Legat de poziționarea pe șosea, 
aș vrea să dezvolt mai mult. In 
legislațiile evoluate, ciclistul are un 
loc bine definit in trafic, nu este un 

parazit. De aceea, și locul pe care-l ocupă 
ciclistul pe carosabil este bine descris, 
acolo unde nu exista pista dedicată. 
Așadar, recomandarea mea este să 
circuli pe unde calcă roțile din dreapta 
ale mașinilor, adică la 70-100 cm de 
acostament. În felul acesta te asiguri 
că nu vei agăța marginea șoselei și vei 
determina șoferii să te ocolească, nu să 
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treacă razant, ingnorându-te. Cu cât vei rula mai aproape de acostament, cu atât vei 
fi mai în pericol.
Apoi, în Codul Rutier este scris că cicliștii-n grup trebuie să ruleze în șir indian. În 
alte legislații este încurajat mersul ‚la pluton’, adică doi câte doi. Cu siguranță că 
sunt multe de îndreptat in legea noastră, eu unul pledez pentru mersul ‚la pluton’ 
pentru că este mai sigur, suntem mai vizibili și mai ușor de depășit. Însă este 
important ca plutonul să fie disciplinat, să se meargă pe două rânduri, iar schimbul 
la trenă să se facă ordonat, nu incomodând șoferii. Nu de puține ori am remarcat in 
pluton atitudinea de ‚ni se cuvine’ adică mers pe 4-5 rânduri.

 Mai cred că respectând șoferii, într-un procent de 70-80% vei fi respectat. 
Fără îndoială că există și procentul celor care te vor șicana sau claxona, însă 
lucrurile astea se vor schimba in prea mulți ani de acum înainte. 

         

   Alex Filip
Pilot de raliu și instructor de conducere defensivă.
                        www.alexfilip.ro
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Daniel Crista în proba de urmărire individuală 
      Plovdiv Bulgaria

CAMPIONATLE EUROPENE

După ce și-au încălzit motoarele la 
Campionatul Național de Pistă, 
trei rutieri - Daniel Crista, Eduard 
Grosu și Norbert Szabo - au 

luat startul, la același velodrom (Plovdiv, 
Bulgaria), la Campionatele Europene din 
cadrul aceleiași discipline. Competiția 
s-a desfășurat între 11-15 noiembrie, 
iar participanții au fost printre cei mai de 
seamă din întreaga Europă.

 Cei trei au început cu gânduri foarte 
mari încă din prima zi, cunoscându-
și forma fizică și extrem de optimiști 
că vor obține cele mai bune rezultate 
din palmaresul lor. t, campion național 
al proba de sprint și locul 1 la cea de 
contratimp, a fost încrezător încă de la 
început că va face o figură foarte bună. 
Acesta a luat startul la proba de Sprint 
și Contratimp 1 km, unde a reușit să se 
poziționeze în topul 10 al fiecăreia - locul 
8 la proba de sprint, după ce s-a luptat în 
două manșe alături de Denis Dmitriev, și 
locul 10 la proba de contratimp 1 km.

 La debutul său de la Europene, 
Eduard Grosu, câștigător al Turului 
României anul acesta, a știut că se simte 
foarte bine și poate face un rezultat 
notabil, participând la probele de Scratch 
și Eliminare. Acesta și-a stabilit încă 
de la început un top 10 într-una dintre 
probe pentru a se declara mulțumit. În 
proba de Scratch a finalizat pe locul 14, 
iar la următoarea probă a încheiat pe 9, 
îndeplinindu-și astfel obiectivul.
 

Cea mai frumoasă surpriză a 
acestui Campionat a fost Daniel 
Crista, rutier care s-a impus 
anul acesta și la Campionatele 

Naționale de Șosea, proba de fond. 

Dani a luat startul la trei probe: Urmărire 
Individuală, Omnium și proba pe puncte. 
Încă din timpul Naționalelor de Pistă 
(unde s-a afirmat la Scratch, cursa pe 
puncte, urmărire individuală și Omnium) 
sportivul ne-a arătat că se simte bine și 
că poate face o surpriză la Europene, 
declarând pentru o televiziune din 
România că și-ar dori să vină în topul 10 
al probei de Omnium.

În cadrul Campionatelor Europene de 
Pistă, Dani s-a clasat pe locul 9 la proba 
de Omnium, urmând cu locul 8 la cea 
de urmărire individuală, iar seara de 14 
noiembrie avea să scrie istorie pentru 
ciclismul românesc. După ce a mers 
impecabil și a fost în frunte de-a lungul 
probei pe puncte, Daniel Crista a obținut 
cea mai strălucitoare medalie din cariera 
sa - bronzul.

Mă bucur foarte mult că am 
câștigat această medalie. 
Am știut încă din primele ture 
că mă simt bine. Am avut 

picioare și în ultimele ture am reușit 
să fac un atac decisiv. Am câștigat o 
medalie, cred că este cel mai important 
rezultat din cariera mea și nu vreau 
să mă opresc aici. Aș vrea foarte mult 
să mă calific la Olimpiada de la Paris. 
Sper să luptăm împreună cu Federația 
și să ajungem acolo, a declarat Daniel 
Crista imediat după competiție pentru o 
televiziune din țară.”

 Felicitări, Dani! Felicitări, Edi! 
Felicitări, Norbert! Ați realizat cea mai 
bună performanță a României în cadrul 
Campionatelor Europene de Pistă! Vă 
mulțumim pentru rezultatele obținute și 
așteptăm cu nerăbdare să vă revedem 
în competiții în 2021!



Norbert Szabo locul 8 în proba de sprint Edi Grosu locul 9 în proba de eliminare
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RETROSPECTIVA  ANULUI

2020 a fost un an plin de surprize 
atât pentru organizatorii de 
competiții, cât și pentru rideri. 
A fost nevoie de multă grijă și 

răbdare, având în vedere măsurile și 
regulile impuse de autorități în acest 
an. În ciuda acestor lucruri, fiecare 
disciplină a ciclismului s-a făcut remarcată 
prin rezultate notabile, iar astăzi o să 
dedicăm un articol MTB-ului. Am avut 
numeroși rideri care ne-au reprezentat 
la întreceri din afară și care s-au afirmat 
și în România și au obținut poziționări 
foarte bune. Dar ca să înțelegem mai bine 
parcursul acestui an, vă propunem să 
evidențiem cronologic fiecare eveniment.
 
 În luna februarie, în urma muncii 
prestate în ultimii ani a celor mai buni 
rideri din țară, Comitetul Olimpic și Sportiv 
Român a aprobat formarea lotului  olimpic 
național de Mountain Bike XCO. Acesta 
îi are protagoniști pe Vlad Dascălu (Trek 
Pirelli), Ede Molnár (Dinamo-BikeXpert-
Superbet), Logigan Lucian (CSU Scott 
Procycling). Cei trei rideri au participat, în 
ultimii 3 ani,  la un număr impresionant de 
curse din țară și din străinătate pentru a 
strânge cât mai multe puncte. Munca lor a 
primit un impuls în vara anului 2019, după 
ce Vlad Dascălu a câștigat Campionatul 
European și Mondial la XCO U23, și 
automat un loc la proba de mountain-
bike din cadrul Jocurilor Olimpice de la 
Tokyo care au fost reprogramate pentru 
2021. Cu acest moment, toate sacrificiile, 
munca îndelungată și energia consumată 
și-au primit cel mai frumos premiu. 
 
 În aceeași lună, România a avut 
numeroși reprezentanți la Cyprus 
Sunshine Epic, o cursă desfășurată 
de-a lungul a 4 etape, dedicată celor 

din categoria juniorilor până la master. 
Nivelul a fost unul ridicat, iar la start 
s-au aflat printre cei mai mari rideri 
din lume, precum Kate Courtney sau 
Maximilian Brandl. Românii au finalizat 
cu următoarele rezultate:
 Roberto Burța și Emanuel Zangerle 
(CSU Scott Procyling 2) - locul 22 la Elite 
masculin
 Logigan Lucian și Tudor Oprea 
(CSU Scott ProCycling) - locul 23 la 
aceeași categorie
 Răzvan Grec și Giorgos Hadjipavli 
(CSU-POL) - locul 5 la Juniori masculin
 Călin Oprea și Rareș Hogas (HPM 
- Pro Mountain Sports) - locul 6 la Juniori 
masculin
 Eugen Mocanu și Răzvan Preda 
(HPM - Pro Mountain Sports) - locul 2 
Master masculin
 Iulian Moisa și Mugurel Sandu 
(Team Living Bike Faresin - Absa Cape 
Epic 2021) - locul 4 Master masculin
 Roxana Rîmniceanu și Ionuț Toncu 
(HPM - Pro Mountain Sports) - locul 3 
Mixt

A doua competiție la care patru români 
urmau să participe (Logigan Lucian și 
Tudor Oprea, Iulian Moisa și Mugurel 
Sandu) a fost Absa Cape Epic (Africa 
de Sud) însă competiția a fost anulată 
cu câteva zile înainte de start. Din acel 
moment, pandemia a oprit orice tip de 
activitate, ne-a obligat să ne desfășurăm 
pregătirile de acasă și să așteptăm până 
vremurile vor deveni potrivite pentru noi 
concursuri.

Triada MTB Păltiniș a redeschis 
calendarul competițiilor de MTB 
din țară și a găzduit prima etapă 
a Cupei Naționale de XCO, dar 

și Campionatul Național de XCM. Ultima 
zi a fost dedicată celor specializați în 
maraton, pe o vreme neprietenoasă 

pentru pedalat, însă rezultatele au fost pe 
măsură. Câștigătorii fiecărei categorii sunt:

Elite masculin: Bogdan Duca (Dinamo-
BikeXpert-Superbet)
Elite feminin: Manuela Mureșan (Seven 
Procycling)
Amatori feminin: Luiza Loloiu (BikeXpert 
Racing Team)
Amatori masculin: Ionuț Roman (Piciu 
Team)
Master 1 feminin: Alexandra Vulpe 
(Evergreen Biking Team)
Master 2 feminin: Cora Balteș (Scott 
Faresin Team)
Master 1 masculin: Tiberiu Tebeica 
(BikeXpert Racing Team)
Master 2 masculin: Cristian Jidovu (CS 
Tibiscus)
Master 3 masculin: Iulian Moisa (ACS Pro 
Cycling)

Următoarea competiție extrem de 
interesantă, aflată la a doua ediție, a 
fost Țara Hațegului Stage Race care 
s-a desfășurat de-a lungul a patru 

zile (23-26 iulie). Cursa a fost inedită prin 
traseul impus și a reprezentat un adevărat 
test pentru mulți rideri, aceștia având 
posibilitatea de a participa doar în echipe de 
câte doi.

 Etapele competiției au fost au fost:
Prolog (23 iulie) cu startul din centrul orașului 
Hațeg și finish la Stadionul Sântămăria 
Orlea. Etapa a presupus un contratimp pe 
echipe cu plecare la 1 minut diferență, pe 
o distanță de aproximativ 25km și 1000m 
diferență de nivel. Prima etapă (24 iulie) 
un circuit, având startul și finish-ul în satul 
Ohaba-Ponor,  pe o distanță de 92km cu 
3200m diferență de nivel. A treia etapă (25 
iulie) tot un circuit, cu start și finish în satul 
Hobița, cu o lungime de 75km cu 2500m 
diferență de nivel. Ultima etapă (26 iulie) cu 
start și finish în Sarmizegetusa, având un 

La finalul competiției, câștigătorii 
fiecărei categorii au fost:

Elite masculin: Bogdan Duca & Ede 
Molnar (Dinamo-BikeXpert-Superbet)
Amatori masculin: Alex Husariu & 
Robert Amariei (BikeXpert Racing 
Team & Living Bike Faresin Team)
Amatori feminin open: Fodor Elena 
& Suzanne Hilbert (Tibiscus & NoMad 
Merida CST)
Mixt open: Salome Bondor & Cristi 
Stan (NoMad Merida CST)
Master 1: Vlad Urzică & Dan Mitru 
Master 2: Cristian Jidovu & Marius 
Ionașcu (CS Tibiscus)



 Următorul eveniment semnificativ 
a avut loc la Câmpulung Muscel - 
Campionatul Național de XCO. Vremea a 
fost perfectă pentru a pedala, iar la start 
s-au aflat printre cei mai buni rideri din 
România. Evenimentul a limitat numărul 
de concurenți la 150, iar cu siguranță 
cel mai așteptat și urmărit rider a fost 
Vlad Dascălu, fost campion mondial și 
european la XCO U23 în 2019. Începând 
cu acest an, Vlad a trecut la categoria 
elite, unde nu a încetat să ne uimească. A 
reușit să meargă doar la câteva competiții 
la începutul anului, înainte de pandemie. 
Reîntors în țară, Vlad și-a menținut titlul 
de campion național la XCO, doar că, de 
data aceasta, la Elite. 

 Rezultatele la celelalte categorii, 
în cadrul Campionatul Național de XCO, 
sunt următoarele:

Elite masculin: Vlad Dascălu
Elite feminin: Eszter Bereczki
U23 masculin: Gerhard Moldansky
Cadeți feminin: Anastasia Țibuh
Cadeți masculin: Alexandru Ilie
Juniori feminin: Natalia Mănescu
Juniori masculin: Patrick Pescaru 
Amatori feminin: Maria Grigor
Amatori masculin: Alexandru Roman
Master 1 feminin: Annamaria Bako
Master 1 masculin: Attila Madaras
Master 2 feminin: Roxana Rîmniceanu
Master 2 masculin: Marius Ionascu
Master 3 feminin: Lavinia Iancu
Master 3 masculin: Elekes Laszloz 
 
 În același timp, Câmpulung a fost 
și gazda Campionatului Național de MTB 
pentru copii, având următorii câștigători:

A feminin: Iana Balteș
A masculin: Andrei Kocsis
B feminin: Patricia Vintilă
B masculin: Mihai Brânză 

C feminin: Diana Anorocioaei
C masculin: Roland Szigyarto
D1 feminin: Dragomir Amalia
D1 masculin: Levi Drăgoi
D2 feminin: Maia Faur
D2 masculin: Sebastian Cusnir

RETROSPECTIVA  ANULUI

Luna octombrie a venit și cu noi 
competiții în program pentru 
naționala României - două etape 
de Cupă Mondială de XCO (Nove 

Mesto), Campionatul Mondial (Leogang) 
și cel European (Monte Tamaro). Echipa 
a fost formată din: Vlad Dascălu (elite 
masculin), Ede Molnar (elite masculin), 
Lucian Logigan (elite masculin), Eszter 
Bereczki (U23), Gerhard Moldansky 
(U23), Roberto Burța (U23), Vlad Păcurar 
(U23), Răzvan Grec (juniori), Eduard 
Kubat (juniori). Pentru a le fi alături tot 
timpul, aceștia au fost însoțiți de staff-ul: 
Tudor Oprea, Cătălin Sprînceană, Alex 
Stancu, Roșioru Daniel Marius și Traian 
Olinici. În etapa Junior World Series am 
fost reprezentați și de Rareș Alecu (Giant) 
și Andrei Tabacu (Dinamo BikeXpert-
Superbet).
 Pentru a se încălzi, Vlad Dascălu a 
concurat la o etapă de Short Track, unde 
a avut grijă cum să își dozeze energia, 
finalizând pe locul 23. A doua zi, Eszter 
Bereczki (Velocitas), a luat parte la prima 
etapă de Cupă Mondială, în cursa celor 
U23 feminin, urmată de cursa băieților 
la care au participat Gerhard Moldansky 
(Dinamo-BikeXpert-Superbet), Roberto 
Burța (CSU Scott Procycling), Vlad 
Păcurar (Sport Competition CTA). În 
aceeași zi, s-a disputat și cursa elitelor, 
iar rezultatele lor au fost:

Eszter Bereczki - locul 48
Roberto Burța - locul 75
Gerhard Moldansky - locul 78
Vlad Păcurar - nu a finalizat cursa
Ede Molnar - locul 92
Lucian Logigan - locul 96
Vlad Dascălu - nu a finalizat cursa

 În privința juniorilor, Răzvan 
Grec a finalizat pe locul 42 și 
Eduard Kubat la un tur în spatele 
câștigătorului.

 Ziua de 3 octombrie a fost 
destinată unei noi etape de Cupă 
Mondială, unde am fost reprezentați 
de aceiași rideri. Gerhard Moldansky 
a încheiat pe locul 69, Roberto Burța 
pe 71 și Eszter Bereczki pe 49. 
Aceștia au fost urmați de elite, unde 
Vlad Dascălu a terminat pe locul 30, 
Lucian Logigan pe 107 și Ede Molnar 
pe 109.

La o săptămână distanță, 
aceiași oameni au participat 
la Campionatul Mondial de 
XCO de la Leogang, loc în 

care am avut un lot național care ne-a 
reprezentat și la Campionatul Mondial 
de Downhill. Nu am lipsit nici de la 
Campionatul Mondial de E-Bike, unde 
Tudor Oprea a concurat alături de 
cei mai puternici rideri din lume. Deși 
la începutul cursei a fost poziționat 
mai în spate, acesta a reușit să 
treacă cu bine de traseul noroios, 
finalizând cursa pe locul 20, din 45 de 
concurenți.  

 La proba juniorilor, Răzvan Grec 
a finalizat pe poziția 60, iar Eduard 
Kubat pe locul 69, ambii având ușoare 
probleme din cauza noroiului. La U23 
feminin, Eszter Bereczki a terminat 
pe locul 38, iar la U23 masculin, 
Roberto Burța s-a clasat pe poziția 68 
și Gerhard Moldansky pe 70. La elite, 
Vlad Dascălu a obținut un uimitor loc 
11, Ede Molnar a finalizat pe 68, iar 
Lucian Logigan pe poziția 72.



RETROSPECTIVA  ANULUI

Am avut doi reprezentanți și 
la Campionatul Mondial de 
XCM, din Turcia. Manuela 
Mureșan (Seven ProCycling), 

campioană națională la XCM și șosea 
fond, și Bogdan Duca (Dinamo-BikeXpert-
Superbet), campion național la XCM. 
Veștile bune nu au încetat să vină 
de acolo. Manuela a terminat pe un 
binemeritat loc 18, iar Bogdan pe poziția 
31, după o cursă de 110 km.

 “Sunt extrem de bucuros și 
recunoscător că după mai bine de 3 ani 
de muncă, COSR ne-a recompensat 
eforturile prin constituirea lotului olimpic 
de Mountain Bike. Deși România s-a 
calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo 
ca urmare a rezultatului istoric a lui 
Vlad, eram în grafic și cu planul B, adică 
punctajul strâns de Ede, Luci și Vlad în 
cei 2 ani de calificări. As vrea să subliniez 
nu numai eforturile lor, ci și ale staff-ului 
implicat din 2017 și până în prezent, lui 
Tudor Oprea care și-a pus la dispoziție, 
voluntar, timpul și toată experiența sa 
pentru a contura calendarele și strategia 
de strângere de puncte, lui Paulo de la 
Fuente (antrenorul lui Vlad), colegilor din 
Consiliul de Administrație care au crezut 
și susținut acest proiect, dar și însoțitorilor 
sportivilor din toți acești ani – din nou 
Tudor Oprea,  Cristian Losonczi, Mihail 
Rusu, Miron Elisei, Marius Pescaru, 
Răzvan Jugănaru, Lazăr Burța, Karoly 
Molnar, Daniel Roșioru și Alex Stancu.
Rezultatele lui Vlad, din acest an, de la 
Campionatele Mondiale și cele Europene, 
reconfirmă valoarea sa și sunt sigur 
că într-o bună zi va îmbrăca din nou 
tricoul de campion Mondial. Consider 
că, sezonul acesta ciudat s-a desfășurat 
peste așteptări. Deși zeci de curse s-au 

anulat din cauza crizei create de 
pandemie, ciclismul a fost mai norocos 
comparativ cu alte sporturi și a avut 
parte de sub jumătate din competițiile 
planificate inițial mulțumită unor 
organizatori pasionați și ambițioși care 
și-au asumat niște riscuri. De altfel 
știu că au fost alți mulți organizatori 
dispuși sa organizeze, dar au fost puși 
în situația de a nu putea, uneori cu 
anulări chiar și pe ultima sută de metri, 
cu toate pregătirile făcute. Pentru toți 
acești oameni am tot respectul din lume: 
CSU Scott Procycling, MTB Academy, 
BikeXpert Racing Team, Explorer 
Tulcea, ACS Next Sports, Road Grand 
Tour, ACS Living Bike, Călărași Cycling 
Team, Velocitas, ACS Sibiu Sport 
Project, CS Intersport, CS Făerag, 
echipa Pedalăm pentru viață, CS Vointa 
Cluj, ACS Guduc MTB, echipa Țara 
Hațegului MTB Stage Race, echipa Eco 
Stuff, echipa Gârboavele XC, echipa de 
la Royal Race Câmpina, echipa Cupa 
Iașului la MTB, echipa de la XC Maraton 
Bacău, A.S. Suceava pe bicicletă și sper 
că n-am omis niciun organizator afiliat 
sau neafiliat care a organizat competiții 
de ciclism în acest an.
 Am tot respectul și pentru comisia 
de Mountain Bike care s-a adaptat și 
readaptat situațiilor din pandemie și care 
a pus cap la cap calendarul Cupelor și 
al Campionatelor, iar mulțumirile merg 
din nou către Tudor Oprea, Ion Boncea, 
Ovidiu Dănciuț și Sebastian Vrînceanu 
aka Memo.
Mă bucur nespus și că, mulțumită 
organizatorilor, copiii au avut ocazia 
de a concura, iar aici merită subliniat 
efortul comisiei de copii, deci implicit 
lui Bogdan Brinză, Răzvan Jugănaru, 
Ulisse Geduzzi, Viorel Grosu și a 

lui Sebestyen Szabolcs.
 De asemenea, toate felicitările și 
pentru colegii de la gravity și de la șosea 
pentru faptul că au reușit să compileze un 
calendar.
Sincer, în primăvară, în plină izolare nu 
credeam că ne vom bucura nici măcar de 
atât”, ne-a declarat Cătălin Sprinceană.

Sursa: Federația Română de Ciclism

Răzvan Grec Triada MTB 2020



Cu totii stim ca de la izbucnirea 
pandemiei cauzata de 
COVID-19, interesul tuturor a 
fost indreptat catre masuri de 

siguranta si sanatate. Insa la ce nu ne-
am asteptat in aceasta perioada, a fost 
schimbarea stilului de viata, de la unul cat 
de cat activ si sanatos, la unul sedentar. 
Din cauza restrictiilor, salile de fitness 
au fost inchise, sportul nu a mai fost 
in obiectivele principale ale oamenilor, 
munca de la domiciliu a condus la 
dezvoltarea sedentarismului, iar toata 
situatia provocata de aceasta pandemie 
a dus la accentuarea anxietatii si implicit 
la dezvoltarea unui stil de viata complet 
nesanatos. 
 Din acest motiv, Iulian Dinu, C.E.O-
ul uneia dintre cele mai mari scoli de 
formare profesionala in domeniul sportiv 
si al sanatatii, Fitness Education School, 
a decis ca este timpul sa dezvolte o 
organizatie care sa ajute populatia 
Romaniei sa revina la un stil de viata  
sanatos. 
 Iulian Dinu, antreprenor in domeniul 
sportiv, avand o experienta de peste 
13 ani in domeniul sportiv, lanseaza 
Asociatia Internationala de Psihologie, 
Nutritie, Sport si Fitness, asociatie care 
pune accentul pe adoptarea unui stil de 
viata sanatos, pe combaterea obezitatii, 
dar si pe ajutarea depasirii anxietatii. 
 Impreuna cu o intreaga echipa 
de psihologi si psihoterapeuti, antrenori 
personali si campioni in fitness, doctori 
nutritionisti si tehnicieni nutritionisti, 
aceasta asociatie va schimba complet 
perceptia oamenilor asupra adoptarii unui 
stil de viata sanatos: pornind de la natura 
psihologica a problemelor intampinate in 
aceasta perioada, pana la progame de 
fitness si nutritie. 

DE LA PANDEMIE – LA SPERANTA UNUI VIITOR MAI SANATOS

 Misiunea Asociatiei Internationale 
de Psihologie, Nutritie, Sport si 
Fitness este constientizarea necesitatii 
adoptarii unui stil de viata sanatos, atat 
in randul tuturor oamenilor, dar si in 
randul practicantilor sportului de masa. 
Viziunea Asociatiei Internationale de 
Psihologie, Nutritie, Sport si Fitness 
este de a creste atentia si interesul 
populatiei asupra dezvoltarii propriei 
sanatati fizice si mintale prin activitati 
de sport, nutritie si psihologie.
Scopul asociatiei este consilierea 
copiilor si adultilor prin promovarea 
unor programe educationale specifice 
de psihologie, nutritie, sport si fitness, 
activitati de informare, actiuni si masuri 
de constientizare, educatie pentru o 
viata sanatoasa.
 „Prin Asociatia Internationala de 
Psihologie, Nutritie, Sport si Fitness 
dorim sa ajutam oamenii sa inteleaga 
ce inseamna un stil de viata sanatos, la 
ce ajuta acesta si cat de important este 
in aceasta perioada, atat din punctul 
de vedere al sanatatii fizice, cat si din 
punctul de vedere al sanatatii mentale. 
Asociatia noastra doreste sa combata 
obezitatea in Romania, doreste sa ajute 
la crearea unei mentalitati de grup la 
nivel national, pentru o viata sanatoasa 
si echilibrata, prin practicarea 
activitatilor sportive.” Continua Iulian 

 Asociatia Internationala de 
Psihologie, Nutritie, Sport si Fitness isi 
propune sa 
• organizeze cursuri si tabere in aer 
liber si in spatii special amenajate pentru 
consiliere psihologica, nutritie, sport si 
fitness, pentru implementarea unui stil de 
viata sanatos;
• creeze programe de sport 
combinate cu grile de nutritie menite sa 
combata obezitatea la copii si adulti;
• ajute la initierea si dezvoltarea 
unor evenimente si competitii sportive in 
beneficiul copiilor defavorizati si pentru 
promovarea tinerelor talente;
• ajute la educarea opiniei publice 
printr-o noua viziune asupra sportului 
practicat constient, ca modalitate de 
dezvoltare a individului;
• organizeze seminarii de weekend 
care ofera suport informational pentru 
sportivii profesionisti, pentru antrenori, 
avand drept obiectiv combaterea presiunii 
psihologice, consilierea pe teme de 
nutritie, care sa-i stimuleze la obtinerea 
unor performante in domeniul in care 
acestia activeaza:
Pentru mai multe detalii despre Asociatia 
Internationala de Psihologie, Nutritie, 
Sport si Fitness, puteti accesa pagina de 
Facebook: https://www.facebook.com/
AIPNSF
 Avand in vedere situatia actuala cu 
privire la pandemia cauzata de COVID19, 
cu toate problemele cu care ne-am 
confruntat de-a lungul timpului, Iulian Dinu 
va sta la dispozitie pentru orice intrebare 
sau sfat legat de un stil de viata sanatos, 
dar si pentru informatii legate de Asociatia 
Internationala de Psihologie, Nutritie, 
Sport si Fitness. 

Telefon : 0720.239.389
Email : office@iuliandinu.ro 
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Velodrom sau pistă sunt cele două 
substantive, unul la masculin, 
celălalt la feminin ( asta ca să 
existe egalitate ) care definesc 

una dintre cele mai iubite si vechi 
discipline din ciclism, inclusiv din cicismul 
românesc.
Citez un document cu privire la Federația 
Română de Ciclism, disponibil pe websitul 
Ministerului Tineretului si Sportului, pentru 
a putea stabili când a apărut primul 
velodrom din România

 “În ultimul deceniu al secolului trecut, 
sporește numărul societăților de ciclism, 
apar primele curse, primele Tvelodromuri. 
Încă din 1886 fuseseră înființate cluburile 
cicliste cluburile cicliste ”Velocitas” si 
”Huniade”, iar in 1889 “Asociatia de 
ciclism” din Arad.”

Așadar, încă din 1890 se poate spune ca 
în Romania a existat un velodrom.  
Tot in același document sunt descrise și 
alte evenimente din istoria frumoasa a 
ciclismului de pistă:

“ Încă din 1894 funcționa prima școală 

de învățare a mersului pe bicicleta, în 
spațiul pieței Victoria și al șoselei Kiseleff 
din zilele noatre. Pe câmpul acestei scoli 
va fi amenajata o pistă de pământ lungă 
de 250 m, cu o turnură ușor ridicată la 
înalțimea de cca 1,50 m. Apare, așadar, 
primul, velodrom din România, denumit 
”Victoria”, proprietatea lui Alois Pucher, 
lângă atelierul de reparat biciclete. În 
aceste condiții, pe langa ciclismul de 
sosea, apare și cel de velodrom. 
 
 Pentru că tribunele velodromului 
erau neîncapatoare și cicliștii evoluau 
învaluiți de praful pistei, a aparut 
nevoia de a construi un nou velodrom, 
mai încapator și cu anexe sanitare. 
Inițiatorul acestui proiect a fost directorul 
ziarului “Universul”, Luigi Cazzavillan 
și, totodata, reprezentant în România 
al unei fabrici italiene de biciclete (firma 
”Bianchi”). 
El a construit un splendid velodrom 

cu pistă de lemn, lungă de 
333,33 m și lată de 6 m.

    Arena a fost ridicata pe 
soseaua Kiseleff, în dreapta 
Arcului de Triumf. Inaugurarea 
velodromului s-a făcut în 
1896, prilejuind o bogată 
activitate ciclistă de velodrom, 
unde au concurat cicliști din 
Germania, Austria, Ungaria. 
  
z In 1898, velodromul a fost 
demontat și pista vandută 
ca lemn de foc pentru a 
se acoperi datoriile la fisc, 

rămase neachitate dupa moartea 
fondatorului. 

După o întrerupere îndelungată, timp în 
care cursele de viteza s-au desfășurat 
pe aleile din parcuri și la hipodrom, 
ciclismul de pistă își va relua activitatea 

o dată cu construirea velodromului de 
la Galați (1923), din inițiativa lui Ernest 
Flacs, președintele Clubului Ciclist Galați. 
 
  De asemenea, este consemnată 
existența unui velodrom la Craiova, 
unde s-au derulat concursuri între cicliștii 
bucureșteni și craioveni în anii 1896-
1898. Aici, la Craiova, apar pentru prima 
oara cursele cu handicap, adică cele 
de contratimp specifice velodromului 
modern. 

 În 1926, se va construi velodromul 
de pamant de la Braila, lung de 400 m, 
promotorul său fiind Foti Valerianos, 
președintele clubului de ciclism din acest 
oraș.”Impresionat, nu-i așa? Adică între 
1894 și 1926 se construiesc 5 piste 
pentru ciclism! 5

Nu cred ca trebuie sa spunem că în acest 
moment, NU AVEM NICIUN VELODROM 
în România.

Dani Crista a obținut o medalie de 
bronz care pentru noi, românii 
este de aur în condițiile date mai 
sus. L-am întrebat ce părere are 

el despre velodrom și, deși este proaspat 
tatic, a avut amabilitatea sa ne scrie 
următoarele

“ Am facut cunostință cu velodromul în 
anul 2016 cand am fost la prima mea 
Balcaniadă, poate e o întâmplare sau nu, 
dar totul s-a întamplat în Atena, un oraș 
recunoscut în istoria sportului olimpic. Nici 
nu știam ce este, cu ce se mănâncă, dar 
pt mine era doar o provocare noua pe 2 
roți, challenge accepted! 😁
Am dat câteva ture pe langa velodrom, 
îmi era puțin frică, dar încet, încet am 
reușit să urc pe el! În săptămâna de 
cantonament dinaintea balcaniadei am 
învățat să merg și în spatele motorului 

pe velodrom și țin minte că antrenorul 
irlandez obosise de cât îmi plăcea mie să 
stau acolo sus cu 70km/h 😁
În 2017 am fost la primul Campionat 
European, unde din păcate, la prima 
urcare pe velodrome, am și alunecat și mi 
s-a făcut frică, nemaiputând să depășesc 
această teamă în următoarele zile am 
hotărât să nu mai particip la cursele de 
pluton, doar la urmărire individuală și 
urmărire pe echipe! Problema era alta, 
mie îmi placea foarte mult senzația de pe 
velodrom, îmi dădea o anumită stare de 
spirit și o adrenalina pe care o întalneam 
doar când făceam escaladă pe stânci 
înalte de câteva sute de metri (acum 14-
15 ani) și nu am vrut să renunț! 

În anul 2018 am participat la campionatul 
național la Plovdiv unde mi-am depășit 
frica, materialele de concurs au fost puțin 
mai bune și am reușit să mă “împac” cu 
velodromul! 
În 2019 am zis să investesc puțin mai 
mult, în limita bugetului propriu și mi-
am cumpărat un cadru de velodrom! Am 
reușit să particip la un concurs destul 
de mare la Viena, apoi m-am dus la 
Campionatul European în Apeldoorn 
unde pot să zic ca am avut o experiență 
de neuitat, mi-am dat seama că acest tip 
de efort mi se potrivește, dar din păcate 
echipamentul m-a tras înapoi! Nu-i nimic, 
vine anul 2020 și reușesc cumva, cu 
ajutorul cuiva, să îmi cumpăr un set de 
roți care să mă ajute cât de cât să mă 
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puna în valoare. Am reușit să câștig 
Campionatele Naționale la toate probele 
oficiale la care am luat parte și apoi au 
urmat aproximativ 10 zile de cantonament 
unde am reușit să îmi respect 110% 
planul de antrenament și să mă odihnesc 
foarte mult! Motivația era la maxim, 
știam că pot, era acum ori niciodata! 
Campionatul European începea la mine 
cu Omnium, unde la primele două curse 
am mers excelent, însă la Elimination am 
dat-o în bară și la Points Race, dacă luam 
cursa separat, am venit pe 2!
 A doua zi aveam Urmărire Individuală, 
dimineața, unde am reușit să fac record 
național, 4’19” iar seara am avut Points 
race,unde pot să zic ca m-am concentrat 
la maxim, desi, am facut câteva greșeli 
tactice, din cauză că eram puțin cam 
prudent cu forțele mele! Acest rezultat 
este ceva enorm pentru mine, dar și 
pentru România, am demonstrat că se 
poate, am batut națiuni care sunt mult 
mai puternice financiar decât noi, care au 
conducere mult mai unita și mai corecta 
decât a nostră, care au conducere ce 
luptă pentru performanța, ceea ce la 
noi din păcate înca se împotmolește în 
interese proprii!” 
 

Un alt ciclist care a participat la 
Campionatele Europene, Edi 
Grosu, ne-a declarat: 

“Pentru mine velodromul este o ramură 
redescoperită dupa mulți ani, am avut 
plăcerea să iau parte la recentele 
Campionate Europene, și mi-a plăcut 
mult atmosfera. Clar pentru mine șoseaua 
rămâne ramura de bază, însă voi mai 
lua parte la concursurile pe velodrom 
pentru ca lupta pentru un loc fruntaș 
este mult mai deschisă decât la șosea. 

Ca o concluzie, pentru mine velodromul 
înseamna o alternativa a șoselei, pe 
care o voi practica în sezon, atunci când 
competițiile de șosea îmi vor permite, și 
voi încerca să o practic în extra sezon ca 
pe un sport complementar.”

Mihai Băbăiță este ciclistul cu cele mai 
bune rezultate la nivel de junior, la un 
Campionat Mondial. L-am întrebat ce 
reprezintă pentru el pista. Și iată ce ne-a 
spus

„Din punctul meu de vedere ciclismul 
de pistă reprezintă cea mai pură formă 
de manifestare a ciclismului. Indiferent 
de probă, simplitatea echipamentului și 
lipsa unor condiții de cursă variabile, duc 
la creerea unui sistem aproape perfect. 
Pe scurt, esti tu cu bicicleta, puterea se 
transmite direct bicicletei, iar aceasta 
se transformă in viteză. Atat de simplu. 
In plus de asta, senzatia de intrare in 
turnantă la viteză maximă nu poate 
fi inlocuită. Este ceva ce trebuie trăit 
pentru a putea fi inteles pe deplin!”

 Component al echipei Steaua, 
Leonard Barbu, sportiv care a câștigat 
medalia de aur, împreună cu echipa 
Steaua, la proba Sprint pe echipe, la 
ediția din anul acesta a Campionatelor 
Naționale de Pistă, spune că 
“Velodromul este arena ciclismului, iar 
pentru mine reprezintă un mix de emoții. 
Partea negativă este dată de absența 
unui velodrom modern în România, iar 
această realitate mereu m-a făcut să 
ignor sau să pun pe planuri secundare 
această latură a ciclismului.
Pe velodromul Dinamo am avut multiple 
evenimente descurajante, de la penele 
făcute pe colosul de beton acoperit 
de gropi, la stresul când mă urcam pe 
turnantă și vedeam frunzele aduse de 
vânt pe pista de 37 de grade înclinație și 

speranța de a nu fugi roata la întâlnirea 
cu ele.
Experiența velodromului din Plovdiv mi-a 
resetat viziunea despre colosul de beton 
devenit colosul de parchet. Perfecțiunea 
rulării fără nicio intervenție dată de 
vânt sau denivelări ale drumului este 
foarte specială. La primele ture intense 
cu colegii de la Steaua pe pista de la 
Plovdiv, aveam senzația că mă scoate 
virajul, asemănător ca pe coborârile de la 
șosea cumva. A fost nevoie și de un real 
exercițiu în a rula mai bine pe velodrom. 
Bicicleta fără viteze și fără frâne se simte 
diferit față de o cursieră, iar alegerea 
pasului e un subiect dificil. Pe parchet 
mergi mai repede ca pe beton, astfel 
pasurile alese în urma antrenamentelor 
pe Dinamo nu aveau utilitate la Plovdiv. 
Dar cel mai greu mi-a fost la velodrom 
să înțeleg cursele de fond la care am 
participat. După primele ture deja unele 
grupuri erau cu o tură înainte, altele cu o 
tură în spate, mi-a fost greu în sine să îmi 
înțeleg poziția mea în cursă.
Aș mai spune că velodromul are și un 
imens potențial de rezultate. Cele mai 
multe medalii din tot ciclismul sunt puse 
la bătaie pe velodrom. Daniel Crista ne-a 
demonstrat că se pot și câștiga astfel de 
medalii, la competiții de top (Campionatul 
European 2020). Oamenii pot fi mai 
aproape de sport și pot vedea cel mai 
mult din ciclism la velodrom (excludem 
perioada pandemiei).” 
 
 L-am rugat si pe Georgios 
Georgiadis, antrenorul echipei naționale 
a României și a echipei Steaua, pasionat 
de pistă, despre parerea lui în ceea ce 
privește velodromul.

„ Velodromul = camera de zi a ciclismului
Fara velodrom avem numai dormitoare 
, baie , coridoare ;i bucataria....la toate 
încăperile astea poți să fi singur sau cu 

încă cineva maxim.
 Făra velodrom nu avem o cameră 
de zi unde ne vedem , unde pregătim 
planuri ,unde ne strângem toți și ne 
relaxăm și discutăm antrenamentele, 
unde avem locul nostru, casa noastră. 
Gândiți-vă la o casă fără o camera de zi 
( sufrageria), o casă goală ,o casă inutilă 
. Fără velodrom nu prea există inițiere în 
ciclism la nivel de copii, cadeți, juniori. 
Nici un părinte nu-și lasă copilul cu o 
bicicletă pe străzile publice, ca să se 
antreneze . Nici antrenorii nu iși asumă 
riscul să iasă cu copii pe drumurile 
publice, mai ales în orașe mari ,cu trafic, 
dar și în orașele mai mici .
 
 Cât de greu este, oare, să 
construim un velodrom ?

Fratele meu este antrenor federal 
în Germania, la o regiune.  Nemții 
au câte o federație pentru fiecare 
regiune .

S-a stabilit într-un sat lângă Stuttgart, 
unde locuitorii sunt iubitori si pasionați 
de ciclism și cu toții au făcut un 
împrumut la o banca cu un proiect pus 
bine la punct și mai ales, profitabil. 
Au construit un velodrom din parchet 
acoperit. Pe acoperiș au pus panouri 
solare care produc curent pentru 
velodrom și vinde la RENEL al 
Germaniei curent. Astfel  se plătesc 
datoriile creditului la bancă. 
Au construit și niște garsoniere langă 
velodrom pe care le închiriază la 
refugiații care lucrează în Germania și 
din bani aceia plătesc antrenorii. Simplu 
de tot și fără nici un stres.
Pe velodrom poți crește copii în ciclism, 
îi înveți ...pedalare rotundă , tehnica în 
pluton, tactica în echipă, poți să repeți 
teme de aduranță, teme de sprinturi. 
Un antrenor poate să îi învețe pe 
sportivi tainele cislismului mult mai 
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mai ușor, pe velodrom și în plus de asta 
poți, ca antrenor, să vezi toate greșelile 
sportivilor, dar și abilitățile lor. Controlul 
antrenorului, în velodrom, este maxim . 
Poți controla evoluția lor cu cronometru și 
la sprint și la aduranță. 

Ca probe, la Campionatele Mondiale, 
Europene și la Olimpiadă, avem cel puțin 
8 probe la băieți și încă 8 la fete, adică 16 
sportivi, în total.
Sa ne gândim logic și cine știe ciclism 
...știe la ce mă refer.
La Mondiale, Europene și la Olimpiadă 
participă câte un participant din fiecare 
țara, în velodrom, dar la șosea, țările cu 
tradiție în ciclism, au maximum  8 ..7...6...
sportivi.
Noi, România, cu un participant nu avem 
nici o șansă la o mie la o medalie. Nu 
aceași treaba pot zice și pentru velodrom 
( dovada medalia lui Crista Daniel la 
Europene ). Deci se poate , Crista a 
reușit.
România de ce nu poate reuși construcția 
unui velodrom?
Eu zic și vreau să zic ...deci se poate ....”

Concluzia acestui reportaj este că 
sportivii din ciclism VOR piste pe care 
să se antreneze copii, pe care sa se 
faca inițierea acestora, în siguranță. 
Velodromul înseamnă mai multe șanse 
la medalii internaționale, înseamnă 
spectacol și poate fi cu ușurintă 
mediatizat și transmis live, la TV sau pe 
rețelele de socializare pentru că acest 
“Spectacol” este unul intens, declansează 
adrenalina privitorilor și se întamplă pe o 
pistă de 250 m.
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