STRATEGIA ORGANIZĂRII ŞI
DEZVOLTĂRII ACTIVITĂŢII
FEDERAȚIEI ROMÂNE DE SCRIMĂ
2021-2024

PERFORMANȚE SPORTIVE OBŢINUȚE ÎN PERIOADA 2013-2020
JOCURILE OLIMPICE

CAMPIONATE MONDIALE

CAMPIONATE EUROPENE

2 medalii

12 medalii

38 medalii

DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII FEDERAȚIEI ÎN CIFRE
STRUCTURILE SPORTIVE AFILIATE LA
FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE SCRIMĂ

SPORTIVI LEGITIMAȚI

2013 – 46 membri
2020 – 71 membri

2013 – 1300 sportivi
2020 – 1600 sportivi

JUNIORI ȘI TINERET ÎN PREGĂTIRE CENTRALIZATĂ ÎN BOPJ, CNOPJ, CNOT

2013 - 34 de sportivi

2020 - 49 de sportivi

4 CNOPJ-uri –7 sp floretă feminin– București, 5 sp floretă
masculin – Satu Mare, 12 sp sabie feminin și masculin–
Iași, 10 sp spadă feminin si masculin – Craiova
3 BOPJ – uri- floretă feminin -București

3 CNOPT-uri – 3 sp floretă feminin și 3 sp floretă masculin –
București, 2 sp sabie feminin - București
5 CNOPJ – 7 sp sabie feminin – Iași, 7 sp sabie masculin –
Brașov, 7 sp floretă feminin și 2 sp masculin – București
18 BOPJ – 3 sp spadă feminin și 3 sp masculin, 9 sp sabie
feminin și 3 sp masculin

SPONSORIZĂRI
PESTE 1,6 MIL. LEI ÎN PERIOADA 2013-2020
640.000 LEI: 2013-2017
960.000 LEI: 2018-2020
SUMELE AU FOLOSITE PENTRU:
Premierea tuturor participanților la ultimele două ediții ale Campionatelor
Naționale de Copii (aproximativ 1.600 de copii la start)
Motivarea financiară a antrenorilor care au participat cu minim 10 sportivi
nou legitimați la Campionatele Naționale de Copii (2016, 2017)
Premierea medaliaților de la Campionatele Naționale de seniori 2019 (pentru
prima dată în istoria FRS)
Premierea celor mai buni sportivi ai FRS și a antrenorilor acestora la finalul
fiecărui an
Premierea celor mai buni antrenori de la cadeți și juniori pe fiecare armă
Motivarea financiară suplimentară a sportivilor de top

ACESTE REZULTATE AU FOST POSIBILE DATORITĂ UNOR VALORI ESENŢIALE
DE CARE A DAT DOVADĂ SCRIMA ROMÂNEASCĂ:
PERFORMANŢĂ, ECHIPĂ ȘI PROFESIONALISM

PUNCTE TARI
Sprijin financiar constant din partea Ministerului
Tinerelui și Sportului conform contractului de
finanțare și a Normelor financiare pentru activitatea
sportivă HG 1447/2007 pentru: pregătirea loturilor
naționale și olimpice, calendar intern, calendar
internațional, achizitie de echipament și materiale
sportive pentru loturile naționale și olimpice,
susținere financiară pentru 4 centre de juniori mici,
salarizarea personalului FRS – 38 de persoane,
întreținerea și funcționarea bazei sportive
Sprijin financiar constant din partea Comitetului
Olimpic și Sportiv Român pentru 5 loturi olimpice,
3 CNOPT-uri, 5 CNOPJ, 18 BOPJ
Sponsorizări – peste 1,6 mil. lei în perioada 20132020
Sala ”Ana Pascu” modernizarea sistemului de
iluminat, igienizarea și panotarea acesteia cu
imaginile campionilor olimpici și cu logo-urile
partenerilor federației

PUNCTE SLABE:
Prea puține săli de scrimă;
Sala de scrimă ”Ana Pascu” este prea mică
pentru a putea acoperi și programul de
antrenament al cluburilor sportive;
Lipsa unei finanțări pentru construirea
unei săli de scrimă sau pentru extinderea
celei existente;
Slaba remunerație a antrenorilor de club;
Număr redus de antrenori în activitate;
Buget insuficient pentru asigurarea unui
calendar internațional adecvat pentru
cadeți și juniori;
Număr mic de structuri sportive care au
resurse finaciare pentru Contracte de
Activitate Sportivă cu sportivi seniori de
înaltă performanță

AMENINŢĂRI:
Constrângeri şi limitări bugetare;
Posibilitatea retragerii din activitate a
unor antrenori de club
Susținerea unor sportivi cadeți și
juniori, care ulterior finalizării
studiilor liceale renunță la activitatea
sportivă de înaltă performanță în
favoarea axării preponderent pe
activitatea universitară;

OPORTUNITĂŢI:
Disponibilitatea reală a administrațiilor
locale de a finanța proiecte sportive
pentru cluburilor sportive locale cu
secții de scrimă;
Posibilitatea înființării de noi Burse
Olimpice pentru Juniori și a unui Centru
Național Olimpic pentru Juniori la
probele de spadă;
Creșterea rentabilității bazei sportive
aflată în administrație;
Posibilităţi de dezvoltare a bazei
materiale;
Atragerea unor noi parteneri/sponsori;
Încheierea de parteneriate media
pentru promovarea și/sau transmiterea
la posturile de televiziune, radio sau în
presa scrisă a evenimentelor organizate
de către federație;

SCOPUL ȘI OBIECTIVELE STRATEGIEI
SCOPUL - ASIGURAREA CADRULUI DEZVOLTĂRII CONTINUE A SCRIMEI ROMÂNEȘTI
OBIECTIVELE STRATEGICE
Creșterea numărului de membri afiliați
Creșterea numărului de sportivi legitimați·
Creșterea numărului de competiții interne și internaționale
în parteneriat cu structurile sportive afiliate, prin
asigurarea sprijinului logistic gratuit – acces sala ”Ana
Pascu”, aparatură și planșe scrimă
Motivarea copiilor spre înalta performanță prin oferirea de
sprijin material, în vouchere pentru echipament tuturor
participanților la Campionatul Național de Copii
Posibilitatea selecționării celor mai valoroși în loturile
naționale, BOPJ, CNOPJ, CNOT
Motivarea antrenorilor – prin premierea celor mai buni pe
fiecare probă la nivel de cadeți și juniori;
Obținerea unei finanțări pentru modernizarea bazei
sportive;
Construirea unei săli de scrimă sau extinderea celei
existente;

OBIECTIVELE DE PERFORMANŢĂ
Cucerirea unei medalii și clasarea pe un loc V-VI la Jocurile
Olimpice din 2024, respectiv 2028;
Obținerea unui număr de 1-2 medalii la Campionatele
Mondiale și a unui număr de 1-2 medalii la Campionatele
Europene;

SELECŢIONAREA SPORTIVILOR
PENTRU LOTURILE NAȚIONALE
CADEȚI ȘI JUNIORI
Începând cu vârsta de 14 ani, sportivii cu calităţi deosebite pentru
sportul de performanţă, vor fi selecționați în cadrul loturilor
naționale sau a programelor CNOPJ, BOPJ și/sau CNOPT.

SENIORI
Vor fi promovați sportivii componenți ai loturilor naționale de juniori
sau ai programelor CNOPJ, BOPJ și/sau CNOPT, care sunt deja
posesorii unor performanţe de nivel internaţional şi prezintă
potențial de a se clasa pe podium la competiţiile internaționale de
obiectiv.

ORGANIZAREA
ŞI FUNCŢIONAREA FEDERAȚIEI
Atribuţii şi răspunderi :
Comitetul Executiv al federației analizează
periodic activitatea acesteia, în mod
compartimental şi global;
Președintele, secretarul general și antrenorii
federali pun în executare strategia de
dezvoltare a activității sportive a federației.

FORMAREA ŞI PERFECŢIONAREA
RESURSELOR UMANE ÎN
DOMENIU
Colaborarea cu Centrul Național de Formare și
Perfecționare a Antrenorilor pentru formarea
antrenorilor cu specializare scrimă
Organizarea stagiilor de perfecţionare a
antrenorilor cu participarea unor lectori români
și/sau străini de prestigiu, unor specialiști de la
Universitatea Națională de Educaţie Fizică şi
Sport și/sau de la Centrul Național de Formare și
Perfecționare
a
Antrenorilor
pentru
reactualizarea cunoștințelor în ceea ce priveşte
metodica de antrenament;
Organizarea
împreună
cu
Universitatea
Națională de Educaţie Fizică şi Sport a unor
acţiuni pentru atragerea, pregătirea şi
promovarea voluntarilor în domeniu

SUSŢINEREA
FINANCIARĂ A ACTIVITĂŢII
Obiectivele strategice privind finanţarea
activităţii sportive la nivelul federației sunt :
Creşterea nivelului finanţării publice a
programelor sportive la nivelul federației,
prin dezvoltarea şi armonizarea relaţiilor de
colaborare şi parteneriat cu Ministerul
Tineretului și Sportului și Comitetul Olimpic
şi Sportiv Român;
Creşterea ponderii surselor private în
finanţarea activităţii sportive a federației,
prin
valorificarea
pachetelor
de
sponsorizare, marketing și publicitate
adresate posibililor sponsori/parteneri;

DEZVOLTAREA ŞI MODERNIZAREA BAZEI MATERIALE
Atragerea de fonduri structurale pentru construirea unei săli sau extinderea celei existente,
Modernizarea spațiilor de cazare din hotelul ”Floreta de aur”, prin fonduri bugetare și/sau private
Îmbunătăţirea condiţiilor în care sportivii şi antrenorii îşi desfăşoară activitatea prin asigurarea
celor mai bune material și echipamente

ŞTIINŢA SPORTULUI, ASISTENŢA ŞI
CERCETAREA MEDICO-SPORTIVĂ
Susţinerea şi dezvoltarea ştiinţei sportului se va realiza prin :
Menținerea în procesul de pregătire a unor specialiști în domeniu: cercetători, cadre medicale,
psihologi, metodiști, nutriționiști, preparatori fizici;
Consultarea unor specialişti în domeniu, realizarea unei colaborări cu Institutul Național de
Cercetare Sportivă, instituţie de specialitate în ceea ce privește cercetarea şi expertiza ştiinţifică,
cercetarea medico-sportivă;
Măsuri de prevenire, control, precum şi de sancţionare a persoanelor care încalcă prevederile
legale în vigoare ale Codului Mondial Anti – Doping.

PROMOVAREA SCRIMEI ȘI SPORIREA PRESTIGIULUI
NAȚIONAL ȘI INTERNAȚIONAL
Întâlniri cu președinții/directorii structurilor sportive afiliate pentu identificarea posibilităților de consolidare și dezvoltare a activității de
scrimă la nivel local
Dezvoltarea relaţiilor şi schimburilor de experiență internaţionale ale federației;
Promovarea şi susţinerea reprezentanţilor federației în organismele sportive din România şi în cele internaţionale
Dezvoltarea platformei de comunicare a federației
Demararea unor protocoale de colaborare cu Societatea Română de Televiziune TVR și Societatea Română de Radiodifuziune SRR pentru
promovarea scrimei la nivel național și local
Popularizarea mai eficientă a sportivilor, antrenorilor, cluburilor sportive și a federației în mass-media, precum și a rezultatelor naționale
și internaționale realizate
Creșterea numărului de prezențe a sportivilor, antrenorilor și/sau oficialilor în cadrul emisiunilor TV sau radio cu rating mare
Continuarea organizării de manifestații demonstrative de scrimă în cadrul unor festivaluri culturale și artistice, în locații precum teatre,
TVR, parcuri, centre comerciale, etc.
Promovarea pachetelor de sponsorizare, marketing și publicitate ale federației

