STRATEGIA FEDERAȚIEI ROMÂNE DE BOX
DE DEZVOLTARE A BOXULUI ROMÂNESC ÎN
URMĂTORII 10 ANI
BOXUL- FASCINAȚIA RINGULUI
Boxul este probabil cel mai vechi sport marțial din istoria omenirii, originile
sale pierzându-se undeva în Grecia Antică, în timpul celebrelor Olimpiade sau în
arenele faimoșilor gladiatori români. De-a lungul acestor milenii, boxul a suferit
numeroase transformări, până să ajungă la ”forma" din zilele noastre. Pugilismul a
încetat de mult să mai fie o luptă în care doi adversari își demonstrează forța și s-a
metamorfozat într-o veritabilă artă, care implică o condiție fizică de invidiat, care
conduce automat la o pregătire fizica impresionantă, rapiditate în execuția
mișcărilor specifice, dar și foarte mult curaj, o dezvoltare fizică generală
armonioasă, determinare și inteligență tactică. Acum, pe drept cuvânt, boxul se
numește "nobila artă".
Considerat unul dintre cele mai complete și mai complexe sporturi, boxul e
îndrăgit și practicat de un număr extrem de mare de români. De altfel, țara noastră
a fost o veritabilă forță a acestei discipline, de care până și marile puteri mondiale
ale pugilismului amator - Cuba și Rusia - se temeau.
Federația Română de Box și-a propus să stopeze căderea boxului nostru, ca
de altfel a întregului sport românesc, să revitalizeze această disciplină și să repună
"nobila arta" din România pe circuitul marii perforrnanțe. Cu un program strategic
bine structurat pentru următorii zece ani, cu disciplină, muncă și implicarea totală a
tuturor responsabililor de destinele acestui sport, FR Box are acum un singur
obiectiv pentru pugilismul românesc: PERFORMANȚA.
1. BOXUL LA NIVEL MONDIAL
Un lucru îmbucurător este faptul că în ultima perioadă, Regulamentul AIBA
a fost în continuă transformare, încet dar sigur boxul apropiindu-se de ceea ce au
îndrăgit generații și generații de practicanți, fani, suporteri , spectatori, o luptă
deschisă, bărbătească după reguli bine stabilite în care combatanții își folosesc
îndemânarea, forța, măiestria, cunoștințele și talentul pentru a câștiga.
Dacă în anii 90 se putea vorbi încă de Școala Cubaneză, de Școala Rusă, etc.
în prezent stilurile de box s-au uniformizat, putându-se vedea boxeri din orice țară
având stiluri de box asemănătoare. Astfel elemente tehnice din Școala cubaneză,
spre exemplu, sunt folosite cu succes de boxeri din China, India chiar și Rusia,
specialiștii în box aplecându-se spre eficiența procedeelor tehnice.

De asemenea Regulamentul AIBA prin divizarea Competițiilor în trei
categorii: AOB (AIBA open boxing), APB ( AIBA pro boxing) și WSB ( World
Series of Boxing) a urmărit crearea unor reguli comune între acestea. Exemplu, la
nivel de seniori singura diferență este timpul de luptă, restul, arbitrajul, categoriile
de greutate și scoaterea căștii de protecție, sunt identice. Toate acestea în ideea de a
atrage publicul, mass-media, de a face boxul un produs vandabil. În prezent AIBA
a pus la dispoziția Federațiilor Internaționale Regulamentele Tehnice,
Competiționale și Manualele Antrenorilor pentru cele trei competiții AlBA, AOB,
APB și WSB, arătând deschidere pentru dezvoltarea boxului.
BOXUL ÎN ROMÂNIA
Dacă în urmă cu 10-15 de ani eram bine reprezentați pe podiumurile
internaționale, boxerii români obținând medalii de aur la CE și CM la juniori și
tineret, medalii la CE, CM și JO la seniori iar la fete medalii de aur, argint și bronz
la CE și CM atât la junioare, tineret cât și senioare, în prezent numărul medalillor
s-a împuținat, sau a dispărut. Explicații plauzibile pentru acest regres se pot oferi,
dar valoarea și respectul în timp a boxerilor români, altădata o spaimă a
adversarilor, ne obliga în a găsii soluții pentru redresarea acestei frumoase ramuri
sportive.
PILONII STRATEGIEI
Prezenta strategie se bazează pe următorii piloni:
- Creșterea participării sportivilor și antrenorilor, precum și a altor persoane în
fenomenul boxului românesc;
- Excelența la nivel internațional, medalii în competițiile internaționale (aur);
- Formare și perfecționare continuă a antrenorilor;

PRINCIPII
- Promovarea valorilor morale și educaționale prin box;
-

Excelența la nivelul antrenorilor;

-

Transparență în alocarea resurselor financiare;

-

Încurajarea parteneriatelor;
OBIECTIVE

- Creștrea numărului de sportivi/sportive legitimați/e;
- Dezvoltarea unor campanii naționale pentru promovarea boxului;
- Promovarea dezvoltării de parteneriate la nivel local între școli/cluburi și
administrația locală cu atragerea firmelor;
- Creșterea numărului de sportivi de înaltă performanță cu rezultate notabile;
- Combaterea și prevenirea dopajului în box;
- Creșterea numărului de antrenorilor și a personalului implicat în box (medici,
maseuri, asistenți medicali, fizioterapeuți, personal);
- Evidența sportivilor activi legitimați la secții;
- Creșterea numărului de medalii obținute de boxeri pe plan internațional;
- Ridicarea poziției boxului în ierarhia internațională;

MĂSURI
La nivel de antrenori
- Dezvoltarea la nivelul FRB a unui program de formare și perfecționare
continuă a antrenorilor, organizare pe categorii de calificare;
- Susținere financiară a antrenorilor în vederea participării la stagii
internaționale de pregătire și perfecționare;
- Participarea antrenorilor de club la competiții internaționale alături de
antrenorii principali ai loturilor;
- Participarea antrenorilor de club la stagii de pregătire ale loturilor naționale
cu implicarea directă în antrenamente (condus ședințe fizice, tehnice și
tactice);
- Participarea la acțiuni comune cu INCS pentru familiarizarea cu metode și
mijloace moderne de antrenament;
- Modele de lucru comune, pe categorii de vârstă;
- Evidența electronică a antrenorilor în activitate de la secțiile din teritoriu;

La nivel de sportivi

- Mărirea ariei de selecție prin redirecționarea către sportul de performanță a
copiilor cu aptitudini fizice native care provin din medii sociale
defavorizate;
- Inițiere corectă a tehnicilor de baza din box;
- Adaptarea proceseler pedagogice în funcție de exigențele fiecărei categori de
vârstă:
- Educarea practicanților în spiritul disciplinei și al regulilor de conduită
proprii acestui sport;
- Datorită constituției distincte a diferiților boxeri, nu există un antrenament
unic care să se poată aplica tuturor în același mod;
- Promovarea sportivilor valoroși, crearea de modele din acești boxeri pentru
copii și tineri;
- Evidența electronică a sportivilor în activitate de la secțiile din teritoriu;
La nivel de competiții
~ Mărirea numărului de competiții interne amicale la toate nivelele
~ Ridicarea standardului calitativ al competițiilor interne
~ Sporirea numărului de Competiții Internaționale oficiale organizate în
România.
~ Popularizarea competițiilor interne și internaționale
~ Organizarea de evenimente: Gala boxului romanesc, evenimente caritabile,
etc;
~ Evidența electronică a Competițiilor interne și internaționale la care
participă sportivi legitimați la F.R.Box;

La nivel de imagine a Federației
locale

~

Încheierea de parteneriate între Federație și Administrațiile publice

~

Încheierea de parteneriate între Federație și media

~
Crearea unei baze de date eficiente privind întreaga activitate
pugilistică din țară
~
românesc

Promovarea în Forurile și comisiile AIBA de personalități ale boxului

~
Atragerea Sponsorilor la nivel de Federație, loturi, cluburi și chiar
individual;
~
Acțiuni de promovare a boxului în școli, oferind materiale
promoționale;
Argumente
- Acceptul AIBA pentru organizarea de competiții internaționale de
anvergură;
- Acceptul participării antrenorilor și arbitrilor la Cursuri de perfecționare
organizate de AIBA pentru AOB, APB și WSB;
- Interesul publicului pentru meciurile fără casca (la seniori) dar și pentru
calitatea acestora vor duce la atragerea publicului și a mass-media.
Încheierea de parteneriate
media;
- Proiectele inițiate de Ministerul Tineretului și Sportului: "O MANusA DE
AJUTOR", "MARILE SPERANȚE - MICII PUGILlȘTI" și "orFANI AI
BOXULU'I", o reușită în 2013, prin impactul care l-au avut la copii pentru
care au fost propuse, respectiv copii cu aptitutini fizice native care provin
din medii sociale defavorizate. În mare parte toate obiectivele propuse în
proiecte au fost realizate.
- Sporirea numărului de Competiții Internaționale oficiale organizate în
România. După succesul în organizarea "Centurii de Aur", în 2014 ni s-a
aprobat organizarea CE senioare;
- Secțiile cu boxeri valoroși pot atrage Administrația Publică Locală alături în

organizarea Competițiilor Interne și Internaționale, vezi Bacău, Brăila,
Călărași, etc.
- Îmbunătățirea relațiilor cu EUBC AIBA și celelalte Federații Naționale;
- Posibilitatea de a accesa Fonduri Europene prin implementarea de
programe;

OBSTACOLE
-

Lipsa informației - realizarea de campanii media, postere;

-

Lipsa resurselor financiare - realizarea de proiecte;

-

COOPERARE INTERNAȚIONALĂ
-

Găzduirea unor evenimente sportive-gale de box

-

Stagii de pregătire comună pentru sportivii românii, la care să participe loturile
unor țări cu tradiție în box

-

Stagii de perfecționare antrenori în cadrul cărora să fie prezenți lectori
internaționali, antrenori, metodologi din domeniul boxului;

REZULTATE ESTIMATE
2014/
1-2 medalii la Campionatele Mondiale de tineret masculin și feminin
(1-2 calificări la J.O. Tineret);
2-3 medalii la Campionatele Europene senioare din care
una de aur;
1 medalie și un loc V-VI la J.O. Tineret;

.
1-2 medalii la Campionatele Europene de tineret
masculin;
1-2 medalii la Campionatele Europene de juniori
masculin;

2015/
2-3 medalii la C.E. și C.M. seniori, cel puțin un argint la
una din ele;
2-3 medalii la C.E. și C.M. tineret și junioare, din care
una de aur;
2-3 medalii la C.M. sau C.E. juniori, din care una
de aur;

2016/

1-2 medalii la J.O. din care una de argint;
2-3 medalii la C.E sau C.M. de Tineret, din care
una de aur;
2-3 medalii la C.E sau C.M. de juniori, din care una
de aur;
2-3 medalii la C.E sau C.M. de Tineret și junioare
feminin, din care una de aur;
2-3 medalii la C.M. de senioare, din care una de aur
și una la categorie olimpică;

2017/
2-3 medalii la fiecare competiție (C.E., C.M.) la care participăm, 1-2
medalii de aur;
2018/
2-3 medalii la fiecare competiție (C.E., C.M) la care participăm, 1-2
medalii de aur;
2019/
2-3 medalii la fiecare competiție (C.E., C.M) la care participăm, 1-2
medalii de aur:
2020/
2-3 medalii la fiecare competiție (C.E., C.M) la care participăm, 1-2
medalii de aur; 2-3 medalii la Jocurile Olimpice din care una de Aur;

