COMUNICAT
privind acordarea titlului de campion naţional de pescuit sportiv
la crap în anul 2012, lotului CS Carping Club
Consiliul AGVPS din România, reunit în data de 05.09.2012, a luat în discuţie
solicitarea CS Carping Club de a i se acorda titlul de campion naţional de pescuit sportiv la
crap în anul 2012, în condiţiile în care decizia de neluare în considerare a rezultatelor primei
etape, după desfăşurarea acesteia, a fost decisă în afara cadrului regulamentar.
Membrii Consiliului AGVPS au constatat că:
1.
Organizarea Campionatului Naţional de Pescuit la Crap în anul 2012, a fost
decisă a se desfăşura în trei etape, de către Comisia de Pescuit Sportiv şi
Competiţii a AGVPS – Subcomisia de Pescuit la Crap, urmând să se desfăşoare
în baza unui regulament tradus după Regulamentul oficial al FIPS-ed;
2.
Pentru organizarea acestui campionat naţional au fost desemnate trei entităţi
afiliate la AGVPS şi anume: Asociaţia Liga Română de Crap, CS Carping Club
şi AVPS Şoimul – Bucureşti, care urmau să colaboreze cu SC Rig Service SA,
sub coordonarea reprezentantului Comisiei de Pescuit Sportiv şi Competiţii a
AGVPS;
3.
De organizarea efectivă a pistei de concurs şi a primei etape a Campionatului
Naţional de Pescuit la Crap s-au ocupat practic doar reprezentanţii CS Carping
Club, care au colaborat direct cu SC Rig Service SA;
4.
La şedinţa tehnică, cu o zi înaintea primei etape, precum şi în cea din ziua
concursului, înainte de începere sau în timpul tragerii la sorţi, absolut nici un
reprezentant de club, nici un concurent şi nici o altă persoană oficială din juriu
nu a sesizat, contestat sau reclamat corectitudinea grilelor, precum şi faptul că:
a.
nu au fost informaţi de existenţa grilelor;
b.
li s-a refuzat, la solicitarea lor, să primească grilele pentru a se
informa şi a le verifica;
c.
reprezentantul CS Carping Club, sub supravegherea Juriului
concursului, a coordonat tragerea la sorţi.
5.
Nici pe durata tragerii la sorţi, nimeni din cei prezenţi nu a semnalat fraude
sau suspiciuni de fraudare de către CS Carping Club a tragerii la sorţi;
6.
După finalizarea tragerii la sorţi, în prima etapă, nu au existat suspiciuni şi
nici discuţii contradictorii privind corectitudinea repartizării echipelor de
concurenţi în standuri;
7.
Pe durata concursului primei etape şi după încheierea primei etape şi
omologarea rezultatelor acesteia, nu a fost înregistrată nici o contestaţie, în
perioadă regulamentar acordată, privind clasamentul rezultat;
8.
Ulterior expirării timpului regulamentar de contestare, reprezentanţii a 4
entităţi concurente au acuzat incorect reprezentanţii CS Carping Club că, „în
calitate de organizatori şi concurenţi care au ocupat locul I, nu au fost corecţi în
desfăşurarea concursului şi au minţit atunci când au afirmat că grilele de
repartizare în standuri au fost puse la dispoziţie de tehnicienii FIPS-ed”,
deoarece reclamanţii, concurenţi cu experienţă internaţională, cunosc
următoarele:
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FIPS-ed, la Campionatele Mondiale, nu face publice grilele de
tragere la sorţi;
b.
FIPS-ed nu predă grilele sale ca model altor naţiuni, la cerere,
pentru a le folosi;
c.
Grilele sunt securizate, nu sunt făcute public pentru a fi studiate,
verificare şi cunoscute de concurenţi:
d.
Grilele FIPS-ed sunt obligatorii, împotriva lor nu se pot face
contestaţii, iar naţiunile participante fac cunoştinţă de conţinutul grilelor
numai cu ocazia ultimului act al tragerii la sorţi.
9.
11 entităţi concurente, afiliate şi neafiliate la AGVPS, au depus o reclamaţie
către Consiliul AGVPS, prin care au susţinut indirect, doar declarativ, prin
formulare la modul general, fără dovezi, probe sau alte elemente probatorii că
grilele folosite nu au respectat principiile internaţionale de repartizare a echipelor
în ştanduri şi că reprezentantul CS Carping Club nu a introdus în urnă un număr
pe care la utilizat pentru alegerea variantei celor mai bune standuri;
10.
Pentru soluţionarea situaţiei, în condiţiile în care Consiliul AGVPS nu se
putea convoca doar în această problemă, s-a transferat responsabilitatea
rezolvării acesteia la Comisia de Pescuit Sportiv şi Competiţii, care a convocat
întreaga Subcomisie de Pescuit la Crap, constituită din preşedinţii tuturor
cluburilor participante în Campionatul naţional la această disciplină, afiliate şi
neafiliate la AGVPS;
11.
Au fost prezenţi reprezentanţii a 17 cluburi din cele 18 înscrise în campionat,
printre care cele 11 reclamante şi CS Carping Club; procesul verbal încheiat la
sfârşitul reuniunii de lucru, în condiţiile în care:
a.
Preşedintele Comisiei de Pescuit Sportiv şi Competiţii era parte
minoritară – singur în faţa celor 17 cluburi reclamante, care nu au fost
dispuse şi au respins agresiv o analiză riguroasă, coerentă şi corectă bazată
pe regulamente, argumente şi probe şi au impus abuziv punctul lor de
vedere majoritar;
b.
Reclamanţii nu au putut prezenta nici un fel de dovezi pentru a
susţine regulamentar şi statutar acuzaţiile aduse, altele decât declaraţiile
generale din contestaţia scrisă;
c.
Partea reclamată nu a fost lăsată să-şi prezinte punctele de vedere în
apărare;
d.
Reclamanţii nu au putut da explicaţii logice şi coerente în legătură cu
contestarea grilelor şi efectuarea tragerii la sorţi în şedinţele tehnice,
înaintea începerii, pe parcursul desfăşurării sau la sfârşitul concursului în
termenul regulamentar;
e.
Au fost exercitate presiuni din partea cluburilor majoritare, prin
ameninţarea cu boicotare Campionatului Naţional (cu referiri şi la
Campionatul Mondial), prin refuzul de prezentare la celelalte etape şi
mediatizarea mass-media a conflictului, dacă echipa CS Carping Club nu
va fi exclusă sau depunctată (depunctarea fiind similară cu excluderea);
f.
S-a stopat excluderea sau sancţionarea, ce echivala cu excluderea CS
Carping Club din concurs, prin considerarea etapei de campionat
desfăşurate ca etapă de antrenament, iar procesul verbal în discuţie a fost
a.
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însuşit prin semnătură de reprezentanţii a 16 cluburi, printre care cele 11
reclamante, mai puţin de către CS Carping Club.
12.
Procesul verbal în discuţie a fost contestat la instanţele de judecată de către
CS Carping Club, după încheierea etapei a III-a a Campionatului naţional,
invocându-se deficienţe de formă şi de fond ale acestuia, printre care:
neînregistrarea lui, neînsuşirea acestuia de reprezentanţii AGVPS prezenţi la
şedinţă, judecarea situaţiei şi luarea deciziei de către cei 11 reclamanţi, lipsa de
argumente şi temei legal al deciziei luate etc. De remarcat că CS Carping Club
s-a adresat instanţelor de judecată după finalizarea Campionatului Naţional de
Pescuit la Crap, fiindcă s-au clasat pe locul II, din cauza neluării în considerare a
primei etape a campionatului.
Urmare a contestării celor de mai sus, membrii Consiliului AGVPS au ajuns la
următoarele concluzii:
• cererea de chemare în judecată a AGVPS din România, de către CS Carping
Club, pentru constatarea nulităţii procesului verbal încheiat în cadrul
Subcomisiei de Pescuit la Crap, are toate şansele de câştig în condiţiile în care
acuzaţiile cluburilor nu s-au putut proba, iar deciziile au fost luate fără temei
legal, de însăşi reclamanţi, majoritari în şedinţa subcomisie;
• nu este corectă şi nu se poate accepta schimbarea regulilor în timpul
desfăşurării competiţiei după prima etapă (termenul de depunere a
contestaţiilor, modificarea sistem competiţional deja aprobat);
• constatarea nulităţii procesul verbal încheiat în cadrul Subcomisiei de
Pescuit la Crap ar deschide posibilitatea CS Carping Club – care a fost
deposedată forţat de titlu de campion naţional şi de participarea la
Campionatul Mondial de Pescuit la Crap – să ceară daune reparatorii de la
AGVPS, persoană juridică în cadrul căreia funcţionează Comisia de Pescuit
Sportiv şi Competiţii şi, implicit, Subcomisia de Pescuit la Crap.
În contextul expus mai sus şi al comunicării CS Carping Club, de a nu mai avea
nici un fel de pretenţii, inclusiv de participare la Campionatul Mondial de Pescuit la Crap
România 2012, în condiţiile în care este declarat campion naţional în anul 2012, Consiliul
AGVPS din România a hotărât:
1.
Să acorde titlul de campion naţional la disciplina pescuit sportiv la crap,
în anul 2012, lotului CS Carping Club, care a cumulat cel mai mic număr de
puncte după luarea în considerare a rezultatului celor trei etape de campionat,
precum şi transmiterea unui comunicat reparatoriu, spre informarea celor
interesaţi.
2.
Modificarea şi completarea corespunzătoare a Regulamentului de
organizare şi funcţionare a Comisiei de Pescuit Sportiv şi Competiţii a AGVPS
şi a Regulamentului oficial de organizare şi desfăşurare a competiţiilor de pescuit
sportiv la crap, astfel încât să nu mai lase loc la discuţii şi interpretări subiective.
3.
Participarea la Campionatul Mondial de Pescuit la Crap, ca reprezentant
al AGVPS din România, a lotului CS Energy Carp din Braşov – membru al Ligii
Române de Crap, afiliată la AGVPS din România.

Consiliul AGVPS
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