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TID 2010:
Veniţi cu noi la Marea Neagră!
Peste o sută de persoane 
au participat la ediţia 
din acest an a Turneului 
Naţional Dunărea, pe 
segmentul românesc, în 
cadrul unei ediţii care a 
schimbat pentru totdeauna 
centrul de interes al cursei, 
în viziune internaţională.

de Irina Tănase
irina.tanase@yacht-magazin.ro

C
irca 80 de 
caiace  sigle 
sau tandem 
şi canoe 
au inundat 
Dunărea 
românească 

în acest an, cu prilejul Turneului 
Internaţional Dunărea (TID). La 
trei ani de la prima participare 
românească la eveniment, ţara 
noastră a fost reprezentată de 
aproape 30 de participanţi la 
trurneu. 

„Anul acesta au fost la TID 
aproximativ 80 de ambarcaţiuni. 
Cele mai multe ambarcaţiuni, 
ca în fiecare an de altfel, sunt 
caiacele dar spre deosebire de 
anul trecut au fost prezente şi 
multe canoe de doua persoane, 
anul acesta”, povesteşte Costin 
Iatan, fondatorul Asociaţiei 
Sportive „TID România”, alături de 
Sorin Petrean. 

Pe porţiunea românească a 
turneului, anul acesta au participat 
112 persoane:

- 43 persoane înregistrate la 
DKV (Deutsche Kanu Verband 
– Asociaţia Germană de 
Caiac-Canoe), dintre care două 
persoane din Marea Britanie şi 
o persoană din Australia. Printre 
participanţii din Germania s-au 
numărat şi opt tineri reprezentând 
Bayerische Kanu-Verband – 
Jugend (Asociaţia de Caiac-Canoe 
din Bavaria – Aripa Tânără), toţi 
padelând în caiace single sau 
tandem. „Participarea lor a scăzut 
mult media de vârstă a celor 

prezenţi la turneul de anul acesta 
şi a împrospătat starea de spirit 
generala”, remarcă Iatan.

- 11 persoane înregistrate la DRV 
(Deutsche Ruder Verband – 
Asociaţia Germană de Canotaj), 
dintre care o persoană din 
Danemarca şi una din Austria. 
Aceştia au vâslit cu rândul în două 
ambarcaţiuni de canotaj de 4 + 1, 
fiind însoţiţi pe tot traseul de un 
echipaj terestru. „De remarcat este 
faptul că una din ambarcaţiuni a 
fost donată, la sfârşitul turneului, 
„Asociaţiei de Canotaj Călăraşi”, 
reprezentată de Cornel Nedelcu, 
preşedinte al acestei organizaţii şi 
antrenor.

- şase persoane din Austria, toţi 
padelând caiace de single sau 
tandem.

- şase persoane din Slovacia, 
dintre care patru în canoe şi două 
în caiac tandem.

- 15 persoane din Ungaria, marea 
majoritate în canoe. „Salutăm 
prezenţa acestei ţări la TID 
România pentru prima dată!”, a 
ţinut să precizeze Costin Iatan.

- două persoane din Bulgaria, în 
caiace de single;

Trebuie remarcat în mod deosebit 
că la TID 2011 s-au înscris 29 
persoane din Romînia inscrise 
– unii au ieşit iar alţii au intrat pe 
parcursul întregului traseu, la Sf. 
Gheorghe ajungând 17 participanţi 
români, subliniază fondatorul TID 
România. „Printre ei s-au numarat 

şi trei elevi ai CSS 4 Bucuresti 
(caiac), însoţiţi de antrenorul lor, 
Bogdan Buciu. Din păcate aceştia 
au fost prezenţi doar până la 
Tulcea. Dintre românii de anul 
trecut au fost prezente şi anul 
acesta circa 13 persoane. 

Sprijin local pe aproape  
tot parcursul TID România

„Spre deosebire de anii trecuţi, 
când implicarea autorităţilor 
române a fost aproape 
inexistentă, cu două mici excepţii 
(Dunăreni şi Stăncuţa), anul acesta 
am avut sprijin local în majoritatea 
locaţiilor de campare”, ţine să 
precizeze Iatan.

 
La Şeimeni, cu ajutorul domnului 
primar Blaj Lucian, au fost 
prezenţi la locul de campare 
comercianţi locali care au furnizat, 
hrană la gratar, sucuri, bere şi apă. 
De asemenea, a fost asigurată 
şi posibilitatea de recuperare a 
gunoiului. În Hârşova, cu ajutorul 
primăriei locale cursa a beneficiat 
de sprijinul Jandarmeriei şi al 
Poliţiei de Frontieră pentru pază. 
Au fost prezenti şi comercianţi 
locali cu toate cele necesare. La 
Stăncuţa, primarul Nicu Turcu 
a sprijinit derularea turneului şi 
anul acesta, ca şi anul trecut, prin 
prezenţa comercianţilor locali şi 
prin oferirea posibilităţii ulterioare 
de recuperare a gunoiului.

„Brăila este una din locaţiile unde 
ne-am bucurat de un sprijin enorm 
din partea autorităţilor locale, 
reprezentate prin domnul primar 

eveniment
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Aurel Simionescu şi doamna 
vice-primar Doina Ciocan. Aici 
am avut asigurată paza locului 
de campare prin angajaţii 
Poliţiei Comunitare, locul fiind 
situat central pe faleza oraţului. 
Începând de anul viitor, vom avea 
o zi de pauză în Brăila, zi în care 
participanţii pot vizita punctele de 
interes din localitate. 

Luncaviţa a fost, de asemenea, 
una din locaţiile unde participanţii 
la TID au fost extraordinar de bine 
primiţi. „Aici primăria a organizat 
şi un spectacol folcloric pentru 
participanţi. De asemenea am 
fost serviţi cu un borş de peşte 
din partea primăriei, apreciat din 
plin de noi toţi”.

În Tulcea, din păcate, datorită 
unor nesincronizări între angajaţii 
primăriei,  nu ne-am bucurat de 
o primire foarte bună însă avem 
promisiuni din partea domnului 
vice-primar Andrian Ampleev că 
acest lucru se va schimba în anul 
2011, a mai spus Iatan.

„Avem promisiuni pentru anul 
viitor că şi Federatiei Romane 
de Kaiac Canoe ne va sprijini 
în organizarea TID România, 
prin domnul presedinte Ioan 
Bîrlădeanu”, a mai spus Iatan.

Condiţii dificile 
impuse de vreme

Vremea nu a fost foarte 
prietenoasă cu participanţii, 
în acest an, în special datorită 
vântului puternic frontal sau 
lateral prezent absolut în fiecare 
zi la diverse intervale orare. 

„În astfel de condiţii, distanţa în 
kilometri între un punct şi altul 
nu mai este relevantă. Aceasta 
se poate dilata sau comprima, 
precum timpul, în funcţie de 
puterea şi directia vântului. Astfel 
padelatul se transforma din 
plăcere în chin”, explică oficialul 
TID România. „Norocul nostru este 
că uităm repede partea aceasta. 
Rămân numai amintirile plăcute 
cu apus sau răsărit de soare pe 
Dunare, pe care o iubim cu toţii 
extrem de mult”.

O mai bună organizare 
la TID România 2011

Anul viitor, una din priorităţi o 
constituie dotarea tuturor locaţiilor 
de campare cu toalete, ecologice 
sau improvizate dar şi posibilitatea 
de recuperare a gunoiului, este 
de părere Costin Iatan. „În ţările 
organizatoare din vest condiţiile 
de la locurile de campare sunt 
impecabile. Suntem conştienţi 
că asta nu va fi posibil şi în ţara 
noastră, cel puţin nu în viitorul 
apropiat, dar avem obligaţia 
morală de a pune la dispoziţia 
participanţilor măcar strictul 
necesar. În Bulgaria, de exemplu, 
una din trei locaţii este dotată 
cu duşuri improvizate iar toate 
locaţiile beneficiază de toalete, 
chiar dacă majoritatea improvizate. 
Acolo însă Ministerul Turismului se 
ocupă direct de organizare”. 

România deţine timp 
de un an preşedinţia turneului

Noutatea principală pentru anul 
2011 pe traseul român este 
mutarea zilei de pauză de la Tulcea 

În luna martie 2010 a fost 
înfiinţată  Asociaţia Sportivă 
TID România, reprezentant 
oficial al României ca 
organizator al TID alături de 
celelalte şase ţări: Germania, 
Austria, Slovacia, Ungaria, 
Serbia şi Bulgaria. Acest 
fapt a determinat creşterea 
numărului participanţilor 
străini, dublându-se numărul 
lor faţă de anii anteriori.

„Salutăm prezenţa 
Ungariei la TID 
România pentru 
prima dată!”
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la Brăila. Restul programului 
rămâne neschimbat. Taxa de 
participare rămane la fel pe partea 
românească, adica 20 euro. 

„Marea realizare a asociaţiei 
noastre şi implicit a României este 
faptul că anul acesta am organizat 
pentru prima data în istoria TID 
conferinţa internaţională anuală 
a turneului în România. Ea s-a 
desfăşurat între 7 şi 10 octombrie 
la Beliş, în judetul Cluj, cu sprijin 
financiar parţial din partea DKV 
(Asociaţiei Germane de Caiac 
Canoe), deasemenea printr-o 
generoasă donaţie din partea lui 
Nicholai Hristov „părintele” nostru 
din Bulgaria, dar şi cu resurse 
proprii”, povesteşte Iatan.
 
La conferinta a fost prezent 
ca invitat special preşedintele 

FRKC,  Ioan Bîrlădeanu, care a dat 
asigurări cu privire la tot sprijinul 
federaţiei în anul ce urmează, în 
vederea unei organizări TID mai 
eficiente decat în anul precedent. 

„Conform site-ului oficial www.
tour-international-danubien.org, 
conferinţa a fost un real succes al 
asociaţiei noastre, întrecând toate 
aşteptările”.

Până la următoarea conferinţă 
anuală TID, care se va desfăşura 
în Bulgaria la Pleven, ţara noastră 
deţine preşedinţia turneului.

Români remarcabili 
la TID 2011

„Echipajele pe care personal 
le-am apreciat sunt cele ale 
Bayerische Kanu-Verband – 

Jugend (Asociaţia de Caiac-Canoe 
din Bavaria – Aripa Tânără) şi 
CSS 4 Bucureşti”, afirmă Costin 
Iatan. „TID are mare nevoie de 
tineri şi asta este o altă prioritate 
pentru noi în anul ce urmează. Ne-
am propus să promovăm caiacul 
de tură în România, în special 
printre cei tineri. Este o activitate 
unde din păcate ţara noastraă 
nu are tradiţie. Avem în plan 
pentru anul viitor derularea unui 
proiect, în colaborare cu ONG-ul 
„Dunare.Edu”, proiect ce implică 
ecologizarea malului Dunării în 
amonte de râul Argeş, cu ajutorul 
tinerilor care vor cunoaşte în 
acelaşi timp şi acest sport, tineri 
pe care sperăm să îi avem lângă 
noi la TID-ul de anul viitor, în 
ambarcaţiunile asociaţiei”, a mai 
spus oficialul TID România, în 
încheiere. 

„Dorim să mulţumim în 
numele nostru dar şi în 
numele participanţilor 
străini domnului 
primar al Brăilei, Aurel 
Simionescu, pentru 
sprijinul acordat. Acesta a 
fost foarte apreciat de toţi 
participanţii”.

Cotele ridicate ale Dunării de anul acesta 
nu ne-au pus probleme decât în privinţa 
locului de campare de la Tulcea, care 
nu a fost practicabil datorită inundaţiilor 
recente din zonă. Am fost nevoiţi să 
folosim un alt loc de campare, cu 
aproximativ 4 km în amonte, la intrarea în 
satul Tudor Vladimirescu. 

În 2007, când am participat pentru prima 
oară la TID, mesajul oficial era următorul: 
„Kom doch mit zum Silistra! - Veniţi cu noi 
la Silistra!” Anul acesta, mesajul a fost: 
„Kom doch mit zum Schwarzen Meer! – 
Veniţi cu noi la Marea Neagră!”. Este un 
vis vechi de peste 40 de ani al părinţilor 
TID, care s-a împlinit anul acesta.


