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În 2007, când 
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D
espre Turneul 
Internaţional 
Dunărea (TID 
– Kanu – Tour 
International 
Danubien) 
nu mi-a fost 

foarte uşor să scriu, având în 
vedere că în România nu s-a auzit 
despre el decât în comunitatea 
pasionaţi de canotaj. Evenimentul 
se desfăşoară din 1955 în fi ecare 
an, iar de anul trecut cuprinde 
şi România, dar singura sursă 
de informaţii despre turneu a 
fost forumul Barcaholic.ro. Aşa 
l-am întâlnit şi pe Costin Iatan, 
care s-a numărat între primii 
români participanţi la TID şi 
care în prezent face demersurile 
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necesare pentru înfi inţarea 
Asociaţiei Sportive TID România, 
care să se ocupe de organizarea 
evenimentului la nivel naţional.

„În 2007, cînd am participat pentru 
prima oară la TID, am fost numai 
trei participanţi români. Eu, soţia 
mea, Dana şi fi ul meu, Andrei, pe-
atunci în vârstă de numai şapte 
ani, toţi într-un caiac sit-on-top 
de trei persoane. Am participat 
pe o porţiune de numai 55 km, 
de la Olteniţa la Silistra. Am fost 
extraordinar de bine primiţi. Ne 
aşteptau de mult. În anul urmator, 
în 2008, numărul participanţilor 
români a crescut la patru, în 
numai trei ambarcaţiuni, în 2009 
numărul participanţilor a crescut la 
22, datorita unei prezente active 

pe forumul barcaholic.ro. În 
2010 sper să fi m cel puţin 50 de 
participanţi români”, spune Iatan.

Turneul se desfăşoară anual, 
începând din 1955. Lungimea 
totală de parcurs este de 2.516 
km sau 1.564 mile. Turneul 
începe la Ingolstadt, Germania 
şi se fi nalizează, de anul trecut, 
la Sfântu Gheorghe, în Delta 
Dunării. Întregul tur străbate 
Austria, Slovacia, Ungaria, Serbia, 
Bulgaria şi România.

„Principalele obiective ale 
turului sunt interacţiunea 
dintre persoane cu naţionalităţi 
diferite, accepatarea modului 
de viaţă diferit al acestora, a 
culturii şi obiceiurilor acestora, 

eveniment
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indiferent de convingeri politice, 
religioase sau origine etnică 
Scopul acestei mişcări este 
promovarea socializării cu 
oamenii din ţările pe care le 
străbate turneul. Relaţia dintre 
participanţii la TID şi oamenii 
pe care aceştia îi întâlnesc 
menţine pacea şi prietenia între 
locuitorii acestor ţărmuri”, este 
mesajul organizatorilor la nivel 
internaţional. Trebuie menţionat 
că organizatorii TID din fi ecare 
ţară desfăşoară aceste eforturi 
în regim de voluntariat, fără să 
aştepte vreun profi t.

La nivel local, chiar dacă TID 
este produsul eforturilor unor 
organizaţii non-profi t, evenimentul 
reprezintă o oportunitate pentru 
fi ecare ţară pe care o străbate. 
„Autorităţile locale amenajează, 
destul de precar, de cele mai 
multe ori, locurile de campare, 
cu duşuri improvizate şi toalete 
ecologice. Evenimentul implică 
însă şi intreprinzătorii locali, 
care vin şi îşi vând produsele 
alimentare [fripturi şi uriaşii mici, 
spre exemplu, în Bulgaria], dar 
şi apă îmbuteliată, plată sau 
minerală, sucuri şi bere din 
belşug”, explică iniţiatorul TID 
România.

„Anul trecut am contactat 
organizatia „Salvaţi Delta”, pentru 
sprijin”, mai spune Iatan. Aceştia 
ne-au sprijinit prin furnizarea a 24 
de tricouri cu logo-ul organizaţiei 
pe spate, pentru toţi participanţii 

eveniment
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români.
Cât priveşte implicarea 
autorităţiloir pe teritoriul României, 
aceasta aproape că nu există 
„Anul trecut, am contactat 
personal prin telefon şi/sau email 
toate primăriile de pe traseul 
turneului, fără rezultate. Excepţie 
au făcut autorităţile din Dunăreni, 
judetul Constanţa şi Stăncuţa, 
judeţul Brăila, prin domnul primar 
Nicu Turcu, care a organizat 
o primire relativ simplă, care 
a facut impresie bună tuturor 
participanţilor turneului, dar în 
special celor străini”, povesteşte 
Costin Iatan. În acelaşi timp, în 
Bulgaria, spre exemplu, sunt 
două instituţii publice care sunt 
implicate în acest proiect şi care 
chiar concurează între ele în 
organizare: Ministerul Turismului şi 
Ministerul Sportului, mai spune el.
La nivel internaţional, însă, 
evenimentul este foarte 
mediatizat. „Participanţii care au 
venit la TID de-a lungul vremii au 
fost chiar şi din Australia, Japonia, 
Chile sau America de Nord”, spun 
ofi cialii turneului.

Cu toate aceste, TID nu este 
pentru oricine. Într-adevăr, 
nu este importantă cetăţenia 
participanţilor, meseria sau nivelul 
fi nanciar, dar aceştia trebuie să 
întrunească anumite condiţii 
legate de propriile limite fi zice 
şi psihice. „Indiferent de vreme, 
se parcurge zilnic o distanţă de 
40 până la 65 km (25 – 41 de 

„
„

Costin Iatan, 
TID România

De peste 50 
de ani acest 
turneu s-a 
terminat ofi cial 
la Silistra, în 
Bulgaria, pentru 
că România nu 
a fost în niciun 
fel interesată. 
Dunărea nu 
se termină la 
Silistra, ci la 
Marea Neagră

eveniment
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mile). De asemenea, participanţii 
trebuie să fi e pregătiţi să 
petreacă pe barcă şase, şapte 
zile consecutiv, câte 5-7 ore pe 
zi”, spun organizatorii. În limitele 
unui buget accesibil, este foarte 
important ca echipamentul folosit 
– barca, sacii de dormit, cortul, 
îmbrăcămintea să fi e de bună 
calitate. 

Locurile de campare, pe 
parcursul turneului, marcate cu 
steaguri, sunt alese în funcţie de 
accesul la magazine şi facilităţi de 
îngrijire. Dar nu toate punctele de 
popas sunt la fel de bine dotate, 
aşa că participanţii trebuie să îşi 

poată prepara singuri mâncarea, 
spre exemplu.

 „Nu există nicio regulă strictă de 
intrare sau ieşire din turneu. Se 
poate participa, pe tot parcursul 
acestuia, timp de o săptămână, o 
lună sau tot turneul, de la început 
până la sfârşit. Singura condiţie 
este ca participanţii să se înscrie 
din timp, menţionând punctele în 
care intră şi ies din cursă”, adaugă 
Costin Iatan.

Anul acesta turneul se va 
desfăşura în perioada 26 iunie – 
10 septembrie, înscrierile urmând 
a se incheia la sfârsitul lui aprilie 

(informaţii despre înscriere 
şi la www.tour-international-
danubien.org).

„Visul meu este să îi întrecem 
ca număr pe participanţii din 
Germania”, mai spune ofi cialul 
TID România. Numărul de 
ambarcaţiuni care au participat 
pe teritoriul României anul trecut 
a fost de 45 (numai caiace) din 
afara ţării (cea mai mare parte a 
acestora din Germania şi doar 
2-3 din Bulgaria sau Serbia) iar 
participanţii români au fost în 
număr de 22, dar şi acest număr 
a variat pe parcurs, unii părăsind 
turneul din primele două zile, alţii 

eveniment
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Ţară Taxă 
(euro)

Taxa pentru 
participanţii din ţările 

care nu sunt traversate 
de Dunăre (euro)

Germania (8 zile) 75 100
Austria (8 zile) 50 55
Slovacia (4 zile) 20 40
Ungaria (10 zile) 50 55
Serbia (17 zile) 50 70
Bulgaria (15 zile) 35 55
România (11 zile) 25 35

Taxe de participare

Ţară Perioadă Distanţă

Germania
(12-25 iunie, program 
separat la izvoarele 

Dunării) 26 iunie-3 iulie
242 km

Austria 4-13 iulie 331,5 km
Slovacia 14-17 iulie 113 km
Hungary 18-27 iulie 327 km
Serbia 28 iulie-14 august 570 km
Bulgaria 14 august-29 august 509 km

România 29 august-11 
septembrie

424 sau 391 km, 
pe scurtături

Program

TID 2010

-participanţii sub 16 ani pot participa doar însoţoţi de un 
adult si benefi ciaza de reducere de 50%

intrând mai târziu.
Performanţa, la acest turneu, 
aparţine în primul rând 
participantilor străini şi în special 
celor germani, adaugă Iatan. 
Aceştia reuşesc să parcurgă 
toţi cei 2.516 km în aproximativ 
zece săptămâni, indiferent de 
vreme. „Asta este cu adevărat de 
apreciat!”
TID este pentru oricine iubeşte 
natura şi apa. Nu sunt necesare 
cunoştinte de navigaţie. Este 
nevoie numai de bunăvoinţă 
şi antrenament. Costin Iatan  
recomandă caiacul drept cea mai 
potrivită ambarcaţiune pentru 
acest turneu. „Este rapid, nu 
cântăreşte mult, este uşor de 
manevrat în apă şi pe uscat”, 
explică el. La TID nu sunt 
acceptate decât ambarcaţiuni 
nemotorizate.

eveniment


