52 de ani de
Campionate Naţionale de Pescuit Sportiv
organizate de AGVPS din Romania
De 52 de ani încoace, campionatele naţionale de pescuit sportiv din Romania , din
ce în ce mai evoluate, complexe şi pretenţioase, au fost organizate de AGVPS din
România şi filialele regionale, respectiv asociaţiile judeţene, din cadrul acesteia.
Nimeni în Romania nu şi-a asumat în acest răstimp responsabilitatea să organizeze
pe cheltuială proprie acest complex sistem competiţional de nivel naţional şi, în plus,
să suporte, tot din fondurile proprii şi în ultimii ani cu timid sprijin privat, participarea
echipelor reprezentative ale Romaniei la competiţiile internaţionale de pescuit sportiv. În
acest context trebuie menţionat şi efortul financiar al AGVPS pentru achitarea cotizaţiilor
la Confederaţia Internaţională de Pescuit Sportiv şi la federaţiile afiliate, în calitatea de
membră şi reprezentantă a Romaniei.
Primul concurs de pescuit sportiv în apă dulce din România, cel staţionar, a fost
organizat de AGVPS în anul 1958. La concurs au fost invitaţi să participe pescari sportivi
cu experienţă din toate regiunile ţări, scopul acestuia fiind unul demonstrativ pentru felul
în care toate filialele regionale din cadrul AGVPS urmau să organizeze concursurile
oficiale de pescuit sportiv la nivel naţional.
După acest început, în anul 1959 AGVPS din România a organizat primul
Campionat Naţional de Pescuit Sportiv Staţionar al României pe Lacul Floreasca „Oala
Bordei”, la care au participat 43 de concurenţi, selecţionaţi din toate regiunile ţării.
De atunci, în mod sistematic, AGVPS din România a organizat, timp de 51 de ani
(cu excepţia anului 1970, datorită inundaţiilor catastrofale), campionate naţionale la
pescuit sportiv staţionar seniori şi juniori.
Pe parcursul timpului, AGVPS a abordat şi organizarea campionatelor naţionale
de pescuit sportiv staţionar pentru alte categorii, inclusiv pe echipe, iar începând cu anul
1980, campionatul individual pentru senioare şi apoi pentru speranţe şi tineret, băieţi şi
fete.
În continuare, aria campionatelor naţionale de pescuit sportiv organizate de
AGVPS s-a extins, pentru a răspunde cerinţelor membrilor pescari, cu noi discipline,
respectiv „Casting”, „Pescuit cu musca artificială”, „Pescuit cu momeli artificialespining”, „ Pescuit la crap”.
În activitatea de organizare a pescuitului sportiv de competiţie, atât cel intern cât şi
cel internaţional, s-au implicat, de-a lungul anilor, cu
pasiune, pricepere şi
profesionalism tehnic, în calitate de salariaţi sau prin voluntariat, o serie de personalităţi
remarcabile dintre care amintim: col. Liviu Banciu, ing. Ion Curtaşu, ing Vasile
Constantinescu, teh. Constantin Petrescu, av. Cornelius Niculescu, ing Virgil Mătăsaru,
Gheorghe Părvu, ing Victor Tăruş, prof. Hârşan Dorel, ing. Bogdan Vasilescu, arh.
Mugurel Ionescu, ec. Teodor Bentu.
Totodată trebuie menţionată contribuţia deosebită adusă în decursul timpului de
directorii asociaţiilor de pescari sportivi regionale, respectiv judeţene, afiliate la AGVPS
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şi de activitatea voluntară a comisiilor de competiţii teritoriale. Un sprijin remarcabil,
îndeosebi pentru participare la competiţii internaţionale, dar mai ales pentru organizarea
celor două campionate mondiale organizate în România, s-a primit din partea
vicepreşedintelui AGVPS, ing. Ion Cazacu şi a preşedintelui executiv al AGVPS din
România, dr. ing. Neculai Şelaru.
De remarcat faptul că în ultimii ani, în ciuda unor interese economice oculte care
acţionează, prin unii reprezentanţii ai statului, la destabilizarea pescuitului sportiv
asociativ, organizat în asociaţii tradiţionale cu management performant, cu transparenţă
financiară şi activitate durabilă şi doar în limitele şi sub controlul legii, AGVPS, prin
asociaţiile care o compun, a asigurat şi asigură în totalitate resurse manageriale şi
financiare, importante pentru organizarea activităţii competiţionale în cadrul
campionatelor naţionale de pescuit sportiv intern la toate disciplinele şi categoriile de
vârstă şi cele pentru reprezentarea internaţională oficială a României la competiţiile de
pescuit sportiv.
Din anul 1954, AGVPS a fost recunoscută oficial ca reprezentantă a României şi
membră cu drepturi depline în Confederaţia Internaţională de Pescuit Sportiv – CIPS -,
unde face parte din Federaţia Internaţională de Pescuit Sportiv în Apă Dulce şi Federaţia
Internaţională de Pescuit Sportiv cu Muscă Artificială. Până nu demult, până când existau
în România practicanţi ai disciplinei de Casting, AGVPS a făcut parte şi din Federaţia
Internaţională de Casting.
Prima participare a României, prin intermediul AGVPS, la un campionat mondial
de pescuit sportiv, seniori, pe naţiuni, a avut loc la cea de-a IX ediţie disputată în anul
1962, în Italia, unde a ocupat locul 5.
În continuare, participările României au fost asigurate de AGVPS din România
neîntrerupt până în anul 1976, perioada în care ţara noastră a obţinut rezultate
remarcabile. În anul 1965, la Campionatul Mondial de Pescuit Staţionar pe Naţiuni,
organizat de AGVPS în România pe faleza Dunării, la Galaţi, echipa noastră a cucerit
titlul de Campioană Mondială şi locul 7 la individual prin longevivul competiţionar Ion
Pană. Trei ani mai târziu, în anul 1968, la cel de-al XV-lea Campionat Mondial din
Irlanda, România a cucerit titlul de vicecampioană Mondială la individual, tot prin
cunoscutul, de acum, Ion Pană şi locul III pe echipe.
Din păcate, începând din anul 1976, AGVPS nu a mai beneficiat din partea
statului de fonduri valutare necesare şi astfel a întrerupt - ca de altfel toate ţările din fosta
Europă de Est - participarea la campionatele mondiale de pescuit sportiv.
În această perioadă, activitatea competiţională a AGVPS pe plan internaţional a
continuat, neîntrerupt, prin asigurarea selecţionării loturilor, pregătirii şi susţinerii
financiare a participării echipelor României (seniori şi senioare) la concursurile
internaţionale organizate anual în cadrul „Cupei Prietenia”, unde participau cele 7 ţări
din fosta Europă de Est, precum şi la concursul internaţional bilateral anual cu fosta RSF
Iugoslavia.
Şi la aceste concursuri, echipele noastre naţionale au avut o participare
remarcabilă, reuşind să câştige, în nenumărate rânduri, concursurile pe echipe şi
individual.
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În anul 1991, AGVPS din România a achitat din fondurile sale proprii şi private
cotizaţiile restante pe ultimii ani şi a putut relua astfel activitatea internaţională din
domeniul pescuitului sportiv, întreruptă doar parţial, temporar şi fortuit.
Astfel, AGVPS din România a asigurat din resurse proprii şi private o participare
intensă a echipelor reprezentative de pescuit sportiv ale României la campionatele
mondiale de seniori, de senioare, de juniori, pe echipe, de pescuit cu musca artificială,
spining şi pescuit la crap. Urmare a implicării directe a conducerii executive a AGVPS,
s-a organizat în România, al VI-lea Campionat Mondial Feminin de Pescuit Sportiv
Staţionar, în anul 1999, pe Canalul Midia-Năvodari din judeţul Constanta.
Trebuie remarcat că apartenenţa AGVPS din România la CIPS şi la federaţiile
afiliate acesteia s-a remarcat în decursul timpului şi prin recunoaşterea competenţelor în
domeniu a reprezentanţilor ei în conducerea acestui organism, respectiv a domnului
Zoltan Kaszoni - Secretarul AGVPS, în comisia de cenzori a CIPS şi a domnului Teodor
Bentu - Vicepreşedintele AGVPS, în conducerea „Comitetului Director” al Federaţiei
Internaţionale de Pescuit Sportiv în Apă Dulce.
În prezent întreaga activitate competiţională internă şi internaţională este susţinută
metodologic, tehnic şi financiar de către şi prin eforturile AGVPS din România, care
caută să se alinieze la practicile şi tendinţele internaţionale în care se realizează
parteneriate de colaborare, în special cu sectorul privat din domenii economice ce sunt
sau nu au legătură cu pescuitul sportiv.
AGVPS din România, la care sunt afiliate, prin libera voinţă, peste 90% din
asociaţiile de pescari sportivi din România, este recunoscută de statul român şi
înregistrată ca asociaţie neguvernamentală de utilitate publică. În această calitate,
AGVPS din România a făcut dovada, în decursul anilor, că este un partener eligibil şi
important al statului şi al organismelor sale, prin care acestea îşi elaborează şi
implementează mult mai uşor şi cu costuri foarte reduse politicile sale nu numai în
domeniul dezvoltării durabile a resurselor acvatice din apele naturale, dar şi în domeniul
protecţiei şi conservării mediului ambiant, a florei şi faunei sălbatice. Aceste obiective au
fost realizate din resursele financiare transparent şi legal constituite prin cotizaţiile din
decursul anilor a membrilor pescari sportivi, care au contribuit şi contribuie astfel
substanţial la uşurarea sau degrevarea efortului bugetar al statului în scopul protecţiei
resurselor acvatice naturale, a mediului şi de promovare internaţională a imaginii
României.

Vicepreşedinte
Teodor Bentu
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