TOAMNĂ, TRISTĂ TOAMNĂ!

A mai trecut o toamnă, anotimp în care pe lângă satisfacţiile din domeniul vizualului, oferite
de natură prin veşmântul pe care îl îmbracă şi de vânatul ce se poate recolta, mai există o satisfacţie
oferită de finalul întrecerii sportive a celor ce îndrăgesc şi practică tirul vânătoresc la talere.
A existat şi în acest an o întrecere zonală, un open ce a înlocuit de fapt întrecerea finală a
acestei competiţii, desfăşurat în cadrul organizatoric oferit de A.G.V.P.S. din România.
Încă din anii trecuţi s-a observat o scădere accentuată a interesului generat de ACEASTĂ
competiţie sportivă, deoarece se desfăşurau tot mai puţine competiţii la nivel local şi pe judeţ,
continuând cu reducerea numărului de zone la două şi finaluri la care au participat doar trăgători dintro singură zonă. De fapt a fost o reeditare a zonei, dar pe cheltuiala AGVPS din România.
Nu cheltuiala este marea problemă, ci faptul că interesul pentru această competiţie este atât de
scăzut, raportat la nivelul tuturor asociaţiilor afiliate, încât efortul de organizare şi valorile ce se
cheltuie nu se mai justifică. De fapt, acest aspect că a fost prezentat în mod clar cu ocazia aprobării
B.V.C-ului pentru anul 2018, în Congresul ce s-a desfăşurat la Predeal în 23.06.2018. Pe fondul
faptului că în urma corespondenţei transmise către toate asociaţiilor afiliate au răspuns doar trei
asociaţii (AJVPS Vrancea, AJVPS Satu Mare şi AJVPS Buzău), care au confirmat desfăşurarea
competiţiei la nivel local şi câştigătorii ce pot participa la openul ce înlocuia finala, s-a discutat
renunţarea la organizarea competiţiei în acest an.
Totuşi cei mai împătimiţi dintre împătimiţi s-au sfătuit şi au găsit soluţia sponsorizării
competiţiei, la care urmau să participe nominalizaţii asociaţiilor care au organizat şi desfăşurat
competiţii locale.
Nu mai insist asupra cauzelor ce conduc la un procent atât de scăzut de participare la
competiţiile de tradiţie din cadrul AGVPS din România, ci vreau doar să remarc faptul că majoritatea
tinerilor vânători nu mai sunt preocupaţi de acest sport, fiindcă nu au fost suficient de bine informaţi şi
mai ales atraşi către această întrecere, de către cei ce le-au indus dorinţa de a deveni vânători, uitând
probabil să le şi spună că experiența câștigată la tir este de mare importanţă în executarea cu reuşită a
tirului asupra vânatului.
Fiindcă a existat o sponsorizare prin bunăvoinţa proprietarilor poligonului de la Dăneşti –
Neamţ, dl Roca Toader şi Vrânceanu Liviu sprijiniţi financiar de dl Ionaşcu Silviu, un concurent
sufletist, această competiţie s-a desfăşurat în intervalul 21- 23.09.2018, desemnând, dintre cei 23
participanţi, câştigătorii în persoanele vânătorilor:
- Tuvenia Costel
- locul I – AJVPS Vrancea;
- Liţă Tone
- locul II – AJVPS Prahova;
- Ciobanu Constantin
- locul III – AJVPS Neamţ
Rămâne la final întrebarea: tirul vânătoresc la talere încotro?
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