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Introducere
Pina in 2007, Romania nu exista pe
harta inotului masters, in conditiile in
care,

in

majoritatea

tarilor

vecine,

practicarea inotului de catre adulti in
forme organizate are o istorie de peste
douazeci de ani. Cu toate acestea, doar doi ani mai tirziu,
in 2009, vorbim despre campanii de promovare a
practicarii inotului de catre adulti, despre cluburi dedicate
practicarii inotului masters, despre stagii de pregatire,
despre competitii organizate in tara si participari la
campionate europene de profil.
Asociatia de Inot MASTERS din Romania (IMRO)
reprezinta o premiera, fiind prima organizatie sportiva de
amatori din tara dedicata practicarii inotului de catre
adulti (inotul masters).
Sa inotam sanatosi!
Mihai Lisetchi
manager
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Cap. 1

Despre natatie

Nataţia este o ramură de sport, care implică acte sau
acţiuni motrice efectuate în vederea deplasării corpului
prin apă.
Formele de practicare ale nataţiei sau ramurile nataţiei,
pot fi grupate astfel:
•

activitate competitională;

•

activitate ludică (distracţia şi jocurile în apă);

•

activitate recreativ – igienică (înotul de agrement);

•

activitatea de întreţinere a organismului (fitness);

•

activitatea terapeutică;

•

activitatea aplicativ – utilitară.

Activitatea competitională, ca formă de practicare a
nataţiei, este reglementată şi se desfăşoară sub tutela
FINA (Fédération Internationale de Natation), cuprinzând:
1. Înotul sportiv (swimming) – constă în parcurgerea
anumitor distanţe prin înot, în bazine amenajate.
Lungimea bazinelor omologate de FINA, în care se pot
realiza recorduri mondiale, este de 25m (short course) şi
50m (long course).
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Probele la care se pot realiza recorduri mondiale:

liber individual
liber ştafetă
spate
bras
fluture (delfin)
mixt individual (F,
S, B, L)
mixt ştafetă (S, B,
F, L)

25m (short course) 50m (long course)
50, 100, 200, 400, 50, 100, 200, 400,
800, 1500,
4x50, 4x100,
4x200
50, 100, 200
50, 100, 200
50, 100, 200

800, 1500,
4x50, 4x100, 4x200
50, 100, 200
50, 100, 200
50, 100, 200

100, 200, 400

200, 400

4x100

4x100

La concursurile care nu se desfăşoară sub tutela FINA,
pot exista şi alte probe, conform regulamentului
competiţiei respective.
2. Înotul in ape deschise (open water swimming) –
constă în parcurgerea prin înot, a diferite distanţe, în ape
neamenajate (râuri, lacuri, mări, oceane). La nivel
mondial, există două tipuri de competiţii sub tutela FINA:
- “Open water swimming grand prix”, în care se parcurg
distanţe de cel puţin 15km;
- “10km marathon swimming”, în care se parcurg distanţe
de 10km.
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3. Înot sincron (synchronised swimming) – face
legătura dintre înot, balet şi muzică, valorificând
componenta artistică a diferitelor figuri şi combinaţii
realizate în apă. Această activitate este rezervată
exclusiv persoanelor de sex feminin. Competitoarele pot
executa figurile individual, în duet sau în echipă.
4. Săriturile în apă (diving) – constă în executarea unor
sărituri, de la diferite înălţimi, urmate de efectuarea unor
exerciţii în aer. Săriturile pot fi executate de pe
trambuline elastice (1m, 3m) sau de pe platformă (5m,
7,5m, 10m). Săriturile pot fi executate atât individual cât
şi în duet, situaţie în care cei doi săritori vor trebui să se
sincronizeze.
5. Polo pe apă (water polo) – joc sportiv între două
echipe formate din şapte jucători, care urmăresc prin
procedee tehnice specifice, introducerea mingii în poarta
adversarului. Fiecare echipă are un portar şi şase jucători
de „câmp” – doi fundaşi, două extreme şi doi atacanţi
centrali. În afara celor şapte jucători fiecare echipă mai
poate avea şi patru rezerve.
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„Terenul” de joc are lungimea de 30m, lăţimea de 20m,
iar apa trebuie să aibe o adâncime de cel puţin 1,8 metri
(de preferat 2 metri). Lăţimea porţii este de 3 metri.
Durata unui joc este de patru reprize a câte şapte minute
de joc efectiv. Echipele vor schimba spaţiul de joc în
fiecare repriză. Jocul este câştigat de echipa care a
marcat mai multe goluri (un joc de polo nu se poate
termina la egalitate).

Cap. 2

Inotul masters

Sute de mii de femei și bărbați, cu vârsta cuprinsă între
18 și, uneori, chiar peste 100 de ani, în numeroase țări
de pe glob, constituie mișcarea de înot masters.
Abilitățile lor sportive sunt foarte diferite. Interesul lor
major poate fi legat de întărirea tonusului muscular,
participarea la competiții, nevoia de socializare și multe
altele, dar cel mai adesea, este vorba despre o
combinație a acestor interese.
Mișcarea de înot masters implică adulți care practică
acest sport ca amatori, atât în regim de competiție, cât și
ca înot recreațional.
Ei se pot antrena individual sau în cadrul unui grup.
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2.1. Forme de practicare a inotului
Practicarea înotului de către adulți se poate desfășura
ca:
– activitate recreativă (înotul de agrement);
– activitate de întreținere a capacității fizice (fitness);
– activitate terapeutică;
– activitate de socializare;
– activitate de inițiere în înot pentru adulți;
– activitate competițională.
2.2. Siguranta practicarii inotului
Desfasurarea activitatii in siguranta trebuie sa prevaleze
placerii practicarii inotului si performantei urmarite.
Pentru a asigura eficacitatea si respectarea lor, regulile
de

siguranta

trebuie

aplicate

cu

angajament

si
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perseverenta de catre inotator, antrenor si cei ce
administreaza bazinul in care au loc activitatile.
2.3. Beneficii pentru sanatate ale practicarii inotului
de catre adulti
După o zi obositoare de lucru la serviciu, o jumătate de
ora de înot în bazin poate fi soluția ideală pentru
revigorare si deconectare.
În plus echipamentul necesar nu este costisitor.
Înotul este o
metodă
excelentă de
a face
mișcare și
arde caloriile
foarte
eficient.
Niciodată nu este prea târziu sa te apuci de înot. Spre
deosebire de alte sporturi, înotul este chiar indicat
bunicilor, pentru că îi ajută sa se mențină în formă fără a
face un efort exagerat. Or se știe că, după 60 de ani,
inima, plămânii, articulațiile, musculatura, nu trebuie puse
la grea încercare. Înotul nu suprasolicită organismul
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vârstnicilor, ba chiar îi protejează. Important este să
meargă la înot cel puțin o dată pe saptămână.
Pentru

că

se

desfășoară într-un
mediu plăcut – apa,
înotul

este

o

excelentă
modalitate

de

a

scăpa de stres, de
a ne limpezi mintea și de a ne recăpăta energia.
În apă, în lipsa gravitației, organismul se relaxează,
regăsind senzații asemănătoare celor resimțite de
bebeluș în pântecele mamei.
Înotul este una dintre puținele activități fizice care nu are
contraindicații. Prin înot se tonifică aproape fiecare
mușchi al corpului. Inclusiv miocardul, mușchiul inimii,
este foarte bine antrenat prin înot. Astfel sunt stimulate
circulația sângelui și respirația, iar tensiunea arterială
este menținută în limite normale.
Exercițiile în apă sunt indicate pentru persoanele
supraponderale, pentru gravide, vârstnici sau pentru cei
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afectați de artroză. Este bun, de asemenea, pentru cei
aflați în recuperare.
Starea de relativă imponderabilitate oferită de apă
eliberează încheieturile de stres.
Senzația de plutire duce la eliminarea tensiunii fizice și
psihice. Creierul se relaxează, la rândul său, pentru că
înotul favorizează secreția de endorfine, celebrii hormoni
ai fericirii.
2.4. Participarea la competitii de inot masters
La competitii
organizate sub egida
federatiei europene
sau a celei
internationale de inot,
participarea la
concurs este
conditionata de apartenenta la un club.
Pe de alta parte, in competitiile internationale, conform
reglementarilor

de

specialitate,

pot

participa

doar

persoane cu virsta de la 25 de ani in sus (se considera
anul nasterii si, deci, pot fi 25 de ani neimpliniti). Aceasta
prevedere nu este obligatorie pentru competitii interne,
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unde virsta minima a participantilor ramine la latitudinea
organizatorilor.
Sportivii concureaza pe grupe de virsta:
• probe
individuale - 2529, 30-34, 3539, samd, cu
categorii de 5
ani, ultima
categorie
incluzind orice
virsta peste 100 de ani;
• probe pe echipe (stafete): 120-159, 160-199, 200240, etc.
Exista 4 procedee de inot sportiv: fluture, spate, bras,
craul (sau liber).
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Cap. 3

Cronologia inotului masters in Romania

2006:
•

septembrie – constituirea grupului de initiativa
(Marius Birsete, Mihai Chinte, Alexandru Kuhn,
Mihai Lisetchi) pentru crearea unui club de inot
masters in Timisoara

2007:
•

25 mai – are loc reuniunea de constituire a
Asociatiei de Inot MASTERS Romania (IMRO).
Este prima asociatie din Romania dedicata in mod
exclusiv practicarii unui sport de catre adulti;

•

29 mai - apare primul numar al InfoMASTERS,
buletin informativ privind inotul masters, prima
publicatie de profil din Romania;

•

15 iunie – reuniunea de constituire a Clubului de
Inot MASTERS Timisoara (CIMT). Este primul
club din Romania dedicat inotului masters;
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23-24 iunie – participarea CIMT la Campionatele
Internationale de
Inot Masters ale
Serbiei (Subotica).
Este prima
participare a unui
club din Romania
la o competitie de inot masters;

De la stinga la dreapta: Leca, Szuhanek, Kuhn,
Lisetchi.
•

27 august-2 septembrie - participarea CIMT la
Campionatele Europene de Natatie Masters
(Kranj, Slovenia). Este prima participare a unui
club din
Romania la un
campionat
european de
inot masters;

De la stinga la dreapta: Kuhn, Szuhanek, Lisetchi,
Andea.
•

13 noiembrie – reuniunea de constituire a Clubului
de Inot Resita 07;
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1 Decembrie – este organizat, in Timisoara, primul
concurs din Romania dedicat exclusiv inotului
masters.

2008:
•

31 ianuarie – reuniunea de constituire a Asociatiei
de Inot "Clubul ORCA" din Cluj-Napoca;

•

7

aprilie

–

pe

Internationale

situl
de

Internet

al

Natatie

Federatiei
(FINA)

(http://www.fina.org/) apare, in premiera, un articol
dedicat inotului masters in Romania;
•

17 mai - s-a desfasurat, in Bucuresti, seminarul “O
zi europeana privind informatia sportiva”, in cadrul
Conferintei Europene privind Stiinta Sportului si
Politica privind Sportul. Este prima participare a
IMRO la o dezbatere publica de nivel international
privitoare la sport.

2009
•

28-29 martie - in Resita, are loc primul concurs
international de inot masters desfasurat Romania;

•

24-26 aprilie - in Oradea, se desfasoara, pentru
prima oara in Romania, un stagiu de inot masters;
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25 aprilie – are loc primul schimb de experienta
privind inotul masters intre cluburi din Romania si
Ungaria;

•

4-6 septembrie – in Oradea, se desfasoara prima
conferinta internationala dedicata inotului masters.

Cap. 4

Cluburi de inot masters

Este vorba despre inotatori masters organizati in grupuri
cu scopul de a se antrena, a face miscare sau, pur si
simplu, pentru placerea de a inota impreuna. Este
recomandabil ca membrii sa frecventeze bazinul sub
supraveghere de specialitate (de obicei, sub indrumarea
unui antrenor). Pe linga practicarea sportului, cluburile
creaza oportunitati pentru socializare si camaraderie intre
inotatori.
4.1. Functionarea cluburilor
Clubul poate sa functioneze fie ca persoana juridica
distincta, fie ca filiala a asociatiei. In acest ultim caz,
clubul este o structura in cadrul asociatiei si, desi
asociatia

si

clubul

sunt

acoperite

de

aceeasi

personalitate juridica, raspunderea juridica le revine,
fiecareia dintre institutii, in parte, pentru propriile actiuni.
4.2. Conducerea cluburilor
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Clubul este condus de catre un comitet de conducere
local,

ales

dintre

membri,

si

isi

administreaza,

independent de asociatia nationala, propriul patrimoniu si
propriile activitati.
4.3. Constituirea unui club de inot masters
Constituirea unui club ca persoana juridica distincta se
face in conformitate cu prevederile legale privitoare la
constituirea unei organizatii neguvernamentale.
Constituirea unui club ca filiala a Asociatiei de Inot
Masters Romania se face la initiativa a cel putin 10
persoane care sunt deja membri IMRO, in conformitate
cu prevederile aferente din statut si Regulamentul de
Organizare si Functionare al asociatiei. Cu alte cuvinte, o
persoana trebuie sa devina membra a IMRO inainte de
se putea afilia unui club.
4.4. Cluburi de inot masters in Romania
In 2009, in Romania, functioneaza 3 cluburi de inot
masters: unul in Timisoara, unul in Resita si unul in Cluj.
Cel din Timisoara, primul din tara, s-a constituit ca filiala
a IMRO (practic, asociatia si clubul sunt acoperite de
aceeasi personalitate juridica, dar raspunderea juridica le
revine, fiecareia dintre institutii, in parte, pentru propriile
actiuni).
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Clubul din Resita s-a constituit ulterior, inspirat fiind de
existenta clubului timisorean si in virtutea bunelor relatii
dintre cele doua comunitati. El functioneaza ca persoana
juridica distincta.
Clubul din Cluj functioneaza, de asemenea, ca persoana
juridica distincta.
In cadrul unui proiect initiat de catre IMRO, impreuna cu
mai multi parteneri, „Inotul pentru adulti – sport si
sanatate” si derulat pe o linie de finantare europeana ce
promoveaza intarirea colaborarii in regiunea de frontiera
a tarii noastre cu Ungaria, s-au constituit grupuri de
initiativa pentru constituirea de cluburi de inot masters si
la nivelul altor comunitati locale: Arad, Oradea, Satu
Mare.
Mai multe informatii despre cluburi de inot masters ce
activeaza in Romania se gasesc la www.inot-masters.ro.
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Cap. 5.
Dezvoltarea miscarii de inot masters in Romania
5.1. Organizarea de competitii
Cea mai eficienta metoda de promovare a unei activitati
sportive este organizarea de competitii. Asemenea
evenimente reprezinta atit oportunitati pentru obtinerea
de performante sportive, cit si o excelenta modalitate de
a promova public o activitate sportiva. Din aceasta
perspectiva, incepind cu anul 2007, au fost organizate
mai multe concursuri de catre fiecare dintre cluburile de
inot masters. Daca la inceput aceste competitii au avut
mai degraba un caracter local, la ora actuala putem vorbi
despre infiriparea unor traditii a acestor evenimente si,
odata cu aceasta, intarirea participarii internationale.
5.2. Participari ale sportivilor romani la evenimente
internationale de inot masters
In inotul masters, reprezentarea in cadrul competitiilor
internationale se face la nivel de cluburi, nu la nivel de
tara.
Asociatia de Inot MASTERS Romania (IMRO) nu este
reprezentata in mod direct in competitii, dar, inotatori
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masters din cluburile din Romania participa, la ora
actuala, la zeci de concursuri locale cu participare
internationala (in special in Ungaria si Serbia), la diverse
campionate

nationale

cu

participare

internationala

(Austria, Serbia
si

Ungaria),

respectiv,
ultimele
editii

la
doua
ale

campionatelor
europene

de

natatie masters.
Citeva impresii legate de participarea la Campionatele
Europene de Natatie Masters, Cadiz (Spania) 2009:
•

Alexandru Kuhn: “A fost o experienta excelenta,
am revazut cum inoata altii, ce timpi realizeaza, ce
inseamna un concurs mare.”

•

Cristina Madau: “…ma bucur foarte mult ca am
putut sa particip la un campionat european, m-am
simtit bine…Ne-am distrat si am si inotat!”

•

Adina Radulescu: “Europenele de inot masters au
fost pentru mine o experienta interculturala si
sociala inedita...”.
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George Trohani: “...la batranete, de fapt la o noua
tinerete ... o prima participare la un Campionat
european. Fantastic ca atmosfera, colegialitate,
sportivitate, buna dispozitie si ... rezultate sportive.
Indiferent de locul ocupat, fiecare dintre noi se
poate mandri ca se afla printre cei mai buni
inotatori din Europa ...”

5.3. Clasamentul IMRO

In Romania, evidenta sportivilor si a rezultatelor obtinute
de catre acestia in cadrul competitiilor este realizata de
catre fiecare club in parte pentru proprii sportivi. Fiecare
club decide cu privire la categoriile de informatii
colectate. Pentru cluburile interesate, IMRO asigura
mediatizarea rezultatelor prin postarea lor pe situl propriu
Internet.
In lume sunt utilizate la nivel international si national, mai
multe sisteme de punctare a sportivilor si rezultatelor din
inotul masters. In acest sens, IMRO a elaborat o
propunere privitoare la modalitatea de punctare a
sportivilor si rezultatelor din inotul masters in Romania.
Practic, clasamentul se face pe persoane, respectiv, pe
cluburi, pe baza procedurii de alocare de puncte
membrilor Asociatiei de Inot MASTERS Romania (IMRO)
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participa

la

competitii.

Punctajul

aferent

se

calculeaza pentru durata unui an calendaristic. La
inceputul fiecarui an, se realizeaza un clasament al
sportivilor si, prin insumarea scorurilor individuale, unul al
cluburilor.
Membrii IMRO care participa la competitii primesc puncte
in conformitate cu doua criterii:
-

performanta lor sportiva. Punctele sunt acordate in
raport cu pozitia obtinuta in clasamentele
competitiilor;

-

angajamentul sportiv. Punctele sunt acordate unui
membru in raport cu numarul de competitii la care
a participat si tipul de competitie (ierarhizat dupa
importanta competitiei).

Mai multe detalii cu privire la clasamentul IMRO se
gasesc la: http://www.inot-masters.ro
5.4. Evenimente de promovare a inotului masters
5.4.1. Sesiune de prezentare a proiectului „Inotul
pentru adulti – sport si sanatate”
In data de 12 februarie, in incinta hotelului “Perla” din
statiunea Baile 1 Mai (linga Oradea), a avut loc sesiunea
de prezentare a proiectului „Inotul pentru adulti – sport si
sanatate”.
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Activitatea a avut drept scop familiarizarea potentialilor
parteneri

locali

(institutii

cu

competente

privind

practicarea inotului sau a sportului, in general, de catre
adulti) cu activitatile proiectului.
Participantii au fost reprezentanti ai institutiilor cu
responsabilitati directe sau implicite in domeniul sportului
(directii judetene de sport, facultati de educatie fizica si
sport, asociatii judetene de natatie, asociatii judetene
“Sportul pentru toti”, primarii, consilii locale si judetene,
etc.), precum si antrenori de inot, sportivi, etc. Este vorba
despre persoane si institutii din Arad, Oradea, Timisoara
si Satu Mare, care, prin activitatile lor curente, pot sa
actioneze ca agenti de promovare a practicarii inotului de
catre adulti si care pot fi considerati parteneri “’naturali’”
ai unui club de inot masters.
La reuniune au participat si trei reprezentanti ai Asociatiei
de Inot Masters din Ungaria.
Reuniunea s-a desfasurat pe durata unei zile, iar temele
abordate au inclus: importanta practicarii inotului de catre
adulti, infrastructura necesara, activitati specifice si
institutiile care le gestioneaza, experienta maghiara, etc.
In urma discutiilor, participantii au agreat faptul ca
practicarea de activitati sportive de catre adultii din
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Romania se face la un nivel foarte redus, fapt cu
repercursiuni grave asupra starii de sanatate publica a
populatiei si, respectiv, asupra costurilor asistentei
medicale. Principalele cauze identificate sunt lipsa unei
culturi a practicarii sportului de catre adulti, slaba
dezvoltare
probleme

a

infrastructurii

grave

in

sportive

administrarea

coroborata
bazelor

cu

sportive

existente si, nu in ultimul rind, absenta unor politici
publice consistente in acest sens, atit la nivel local, cit si
la nivel central.
5.4.2. Mese rotunde: “Practicarea inotului de catre
adulti”
In vederea constituirii de cluburi de inot pentru adulti la
nivelul unor comunitati locale, au avut loc mese rotunde
cu tema: “Practicarea inotului de catre adulti” in Arad (26
februarie 2009), Oradea (25 februarie 2009) si Satu Mare
(23 februarie 2009).
Scopul acestei activitatii a fost coagularea de grupuri
locale de initiativa pentru constituirea de cluburi de inot
pentru adulti in resedintele de judet mentionate.
Au

fost

invitati

reprezentanti

ai

institutiilor

cu

responsabilitati in domeniu din respectiva localitate:
directii judetene de sport, asociatii judetene de natatie,
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asociatii judetene “Sportul pentru toti”, primariile din
resedintele de judet, consilii locale si judetene (comisiile
pentru sport), facultati de educatie fizica si sport, cluburi
de inot masters din Ungaria, precum si antrenori de inot,
fosti sportivi. Prin intermediul presei locale, a fost
incurajata

prezenta

orice

persoana

interesata

de

practicarea inotului de catre adulti.
Fiecare reuniune s-a desfasurat pe durata a trei ore, fiind
abordate urmatoarele subiecte:
-

practicarea inotului de catre adulti,

-

infrastructura necesara, activitati specifice si
institutiile care le gestioneaza,

-

experienta maghiara,

-

prezentarea Asociatiei de Inot Masters,

-

functionarea cluburilor de inot masters

-

conditii pentru constituirea unui club de inot
masters.
Prezentarile au alternat cu discutiile in plen.
5.4.3. Conferinta internationala: “Practicarea inotului
de catre adulti”
Evenimentul s-a desfasurat in perioada 4-6 septembrie
2009, în hotelul „Continental”, din Oradea. Este prima
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conferinta internationala dedicata practicarii inotului de
catre adulti (inotul masters).
Scopul activitatii este dezbaterea unor aspecte relevante
privind practicarea inotului de catre adulti in vederea
asigurarii schimbului de experienta intre tari.
Organizatorii evenimentului sunt Asociatia de Inot
MASTERS Romania (IMRO) si Asociatia de Inot Masters
din Ungaria.
Reuniunea s-a desfasurat pe durata a trei zile, programul
fiind structurat pe sesiuni (de dimineata si de dupamasa), respectiv, pe module in cadrul fiecarei sesiuni.
Agenda reuniunii a cuprins:
•

Tema 1:
Practicarea sportului de catre adulti ca subiect de
politici publice (ce instrumente de politica publica
utilizeaza autoritatile privitor la practicarea
sportului de catre adulti - atit autoritati cu
competente dedicate sportului, cit si administratia
publica - la diverse niveluri teritorial-administrative:
EU, national, regional, local?).

•

Tema 2:
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Inotul masters (prezentare generala). Motivatii si
beneficii in practicarea inotului masters (abordari
ale practicarii inotului masters din perspectiva a
diverse stiinte: psihologie, sociologie, medicina,
etc. )
•

Tema 3:
Miscarea de inot masters: organizatii si
problematica cu care se confrunta ele (structuri de
reprezentare pentru miscarea de inot masters ce
actioneaza la nivel european si national – federatii,
asociatii de inot masters, respectiv, la nivel local,
cluburi)

Participanti au fost reprezentanti de cluburi de inot
masters, respectiv, de asociatii nationale si federatii de
profil, reprezentanti ai mediului academic, reprezentanti
de institutii publice, din Romania si Ungaria.
Conferinta a vizat definirea unei perspective teoretice cu
privire la miscarea de inot masters ca fenomen social
pornind de la rolul inotului in viata adultilor care il practica
si in societate.
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Evenimentul s-a dorit, in acelasi timp, o deschidere
pentru un spatiu de colaborare nationala si internationala
pe aceasta tema.

5.5. Campanie de marketing
5.5.1. Domenii Internet
In vederea promovarii inotului masters si a organizatiilor
implicate in dezvoltarea acestui sport, Asociatia de Inot
MASTERS Romania (IMRO) a achizitionat mai multe
domenii de Internet:
•

www.inot-masters.ro, Acest domeniu este dedicat
miscarii de inot masters in Romania. Celor
interesati li se pun la dispozitie informatii atit cu
privire la functionarea IMRO si modul in care se
pot asocia miscarii de masters, cit si privind acest
sport, in general, inclusiv, calendarul competiilor
aferente.

•

www.masters-swimming.eu, www.mastersswimming.org. Aceste domenii sunt dedicate
miscarii de inot masters la nivel international.

Din dorinta de a contribui la dezvoltarea miscarii masters
in Romania, IMRO pune la dispozitia oricarui club de inot
masters,

in

mod

gratuit,

subdomenii

de

tip:
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www.localitate.inot-masters.ro, indiferent daca este vorba
despre o filiala a IMRO sau un club independent.

5.5.2. Buletinul informativ “InfoMASTERS”
Informatii cu privire la activitatile de inot masters in
Romania, realizate sau planificate, dar si cu privire la
miscarea de inot masters, in general, sunt prezentate in
cadrul unui buletin informativ cu aparitie lunara.
Publicatia este disponibila in varianta digitala, dar si
tiparita, atit membrilor, cit si oricarei alte persoane
interesate de inotul masters.
5.5.3. Spot video de promovare a inotului masters
5.5.4. Spot audio (partea audio a spotului video)
5.5.5. Film de prezentare a beneficiilor pentru sanatate
a practicarii inotului de catre adulti
5.5.6. Expozitie itineranta cu cele mai reusite fotografii
avind ca tema practicarea inotului masters
5.5.7. Afis de promovare a beneficiilor pentru sanatate a
practicarii inotului de catre adulti
5.5.8. Fluturas (preia intr-un format mai restrins
informatiile din afis)

mobil: 0722 218 204, fax: 0356 816 506, e-mail: contact@inot28
masters.ro, www.inot-masters.ro, cod fiscal 21893587/2007
Cont bancar: RO 80 BRDE 360 SV 54 52 86 33 600 BRD Continental Tm

IMRO

Inotul Masters in Romania 2008-2009

Din dorinta de a contribui la dezvoltarea miscarii masters
in Romania, IMRO pune la dispozitia tuturor celor
interesati produsele de marketing mentionate mai sus.
Produsele pot fi descarcate gratuit de pe Internet, la
www.inot-masters.ro.
5.6.

Ghid pentru constituirea de cluburi de inot

pentru adulti
Ghidul

isi

propune

prezentarea

pasilor

de

urmat

(metodologia) de catre un grup local de initiativa in cazul
constituirii unui club de inot pentru adulti.
Din punct de vedere al continutului informational, ghidul
abordeaza

mai

multe

aspecte

relevante

pentru

constituirea unui club de inot masters: constituirea
grupului de initiativa, definirea elementelor de planificare
strategica, redactarea statutului, descrierea procedurii
judecatoresti,

obtinerea

certificatului

de

identitate

sportiva, etc.
5.7. Seminarii de formare pentru reprezentantii
cluburilor de inot masters
Seminariile au ca scop instruirea unor reprezentanti ai
grupurilor de initiativa pentru constituirea de cluburi de
inot masters cu privire la gestionarea clubului si a
activitatilor pe care acesta le desfasoara.
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Obiective urmarite pe parcursul procesului de formare au
fost:
o familiarizarea

participantilor

cu

problematica guvernarii si managementului
unei organizatii neguvernamentale
o dezvoltarea de abilitati si aptitudini cheie in
procesul de dezvoltare organizationala si
personala (stiinta conducerii)
Au avut loc 6 seminarii in cadrul carora au fost abordate
teme relevante pentru managementul asociativ:
•

Seminarul “Ce este si cum functioneaza un club
de inot pentru adulti? Management si legislatie.
Rolul comitetului de conducere”, a avut loc in 21
martie 2009 in incinta hotelului “Perla” din
statiunea Baile 1 Mai (linga Oradea).

•

Seminarul: “Planificare strategica in cadrul unui
club de inot masters”, a avut loc in 22 martie 2009,
in incinta hotelului “Perla” din statiunea Baile 1 Mai
(linga Oradea).

•

Seminarul: “Managementul voluntarilor in cadrul
unui club de inot masters”, a avut loc in 4 aprilie
2009, la motel Select, in Satu Mare.
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Seminarul: “Comunicare si marketing”, a avut loc
in 23 mai 2009, in incinta hotelului “Perla” din
statiunea Baile 1 Mai (linga Oradea).

•

Seminarul: “Organizarea unei competitii de inot
masters”, a avut loc in 8 august 2009, in incinta
hotelului “Perla” din statiunea Baile 1 Mai (linga
Oradea).

•

Seminarul: “Tehnici de stringere de fonduri pentru
un club de inot masters”, a avut loc in 8-9 august
2009, in incinta hotelului “Perla” din statiunea Baile
1 Mai (linga Oradea).

5.8. Reuniuni ale cluburilor de inot masters din
Romania
Scopul activitatii a fost planificarea si coordonarea
activitatilor desfasurate la nivel local de catre grupurile de
initiativa pentru cluburile de inot pentru adulti din
Romania participante in cadrul proiectului.
Temele

abordate

in

cadrul

acestor

schimburi

de

experienta au fost decise de catre participanti si se
axeaza

pe

aspecte

relevante

(metodologice,

organizationale, etc) privind functionarea cluburilor de
inot pentru adulti. Participantii au avut posibilitatea unui
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schimb de opinii, intr-un cadru formal, dar cu o agenda
flexibila, cu privire la temele puse in discutie.
Participantii au fost reprezentanti ai grupurilor locale de
initiativa ce vizeaza constituirea de cluburi masters la
nivel local si, respectiv, ai cluburilor existente anterior din
zona acoperita de proiect din Romania.
Au avut loc 4 reuniuni, dupa cum urmeaza:
•

Reuniunea 1 a avut loc in zilele de 4-5 aprilie
2009, la motel Select, in Satu Mare.

•

Reuniunea 2 a avut loc a avut loc in 23-24 mai
2009, in incinta hotelului “Perla” din statiunea Baile
1 Mai (linga Oradea).

•

Reuniunea 3 a avut loc in 22 august 2009, in
incinta hotelului “Perla” din statiunea Baile 1 Mai
(linga Oradea).

•

Reuniunea 4 a avut loc a avut loc in 12 septembrie
2009, in incinta hotelului “Perla” din statiunea Baile
1 Mai (linga Oradea).

5.9. Reuniuni comune ale cluburilor de inot masters
din Romania si Ungaria
Scopul activitatii a fost planificarea si coordonarea
activitatilor desfasurate in comun de catre cluburile de
inot pentru adulti din Romania si Ungaria.
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Temele

abordate

in

cadrul

acestor

schimburi

de

experienta au fost decise de catre participanti si se
axeaza

pe

aspecte

relevante

(metodologice,

organizationale, etc) privind functionarea cluburilor de
inot pentru adulti. Participantii au avut posibilitatea unui
schimb de opinii, intr-un cadru formal, dar cu o agenda
flexibila, cu privire la temele puse in discutie.
Participantii au fost reprezentanti ai grupurilor locale de
initiativa ce vizeaza constituirea de cluburi masters la
nivel local
si,
respectiv,
ai cluburilor
existente
anterior din
zona
acoperita
de proiect,
atit din Romania, cit si din Ungaria.
Au avut loc doua reuniuni, dupa cum urmeaza:
•

Reuniunea 1 RO-HU a avut loc in 25 aprilie 2009,
in incinta hotelului “Perla” din statiunea Baile 1 Mai
(linga Oradea). Evenimentul a reprezentat o
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premiera in relatiile dintre cluburile de inot masters
din Romania si Ungaria.
•

Reuniunea 2 RO-HU a avut loc in 4 iulie 2009, in
incinta hotelului “Perla” din statiunea Baile 1 Mai
(linga Oradea).

5.10.

Stagii

comune

Romania-Ungaria

de

inot

masters
Scopul acestei activitati este pregatirea sportiva comuna
(antrenamente si metodologie sportiva) a practicantilor
de inot pentru adulti din Romania si Ungaria in vederea
participarii la competitii internationale. De asemenea,
actiunea a vizat cresterea potentialului sportiv al
participantilor prin informarea acestora

cu privire la

evolutia tehnicilor de inot la nivel mondial si formarea de
deprinderi in acest sens.
Participantii la cele doua stagii au fost reprezentanti ai
grupurilor locale de initiativa ce vizeaza constituirea de
cluburi masters la nivel local si, respectiv, ai cluburilor
existente anterior din zona acoperita de proiect, atit din
Romania, cit si din Ungaria
Au avut loc cele doua reuniuni, dupa cum urmeaza:
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Stagiul 1 a avut loc in perioada 24-26 aprilie 2009,
fiind primul dintre cele doua stagii planificate in
cadrul proiectului. Evenimentul a reprezentat o
premiera in relatiile dintre cluburile de inot masters
din Romania si Ungaria.

•

Stagiul 2 a avut loc in perioada 3-5 iulie 2009.

Programul
de pregatire
sportiva

a

fost condus
de

catre

Marcel
Rasadean,
cadru
didactic

la

Facultatea de Educatie Fizica si Sport din cadrul
Universitatii

de

Vest

Timisoara,

si

Eniko

Torok,

presedinte al Asociatiei Maghiare de Inot Masters.
Fiecare antrenament a fost dedicat unui procedeu si a
inclus o parte teoretica si una practica.
In cadrul modulului de teorie au fost prezentate
elementele specifice tehnicii de inot coresponzatoare
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unui procedeu (inclusiv prezentari video), urmate de
discutii de clarificare.
In cadrul modulului de practica, au fost exersate
elementele tehnice prezentate in cadrul modulului de
teorie, accentul fiind pus pe elementele de modernitate
aparute in practicarea acestui sport.

Cap. 6 Asociația de Înot Masters (IMRO)
Asociația a fost creată în anul 2007 cu scopul de a
dezvolta înotul masters în România.
Inițiativa promovează practicarea activității sportive de
către adulți, în general, vizând în același timp, atât
păstrarea stării de sănătate, cât și îmbunătățirea
capacității sportive a practicanților.
6.1. Aspecte financiare
Asociatia de Inot MASTERS Romania (IMRO) este o
organizatie privata, mai precis o asociatie
neguvernamentala si nonprofit, ce functioneaza
independent, in regim de auto-sustinere financiara.
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6.2. Membrii IMRO
Asociația reunește persoane care au împlinit vârsta de
18 ani si care au ca pasiune înotul, printre ei numărânduse foști sportivi cu performanțe notabile, actuali profesori
și antrenori de înot, precum și persoane care nu au
practicat niciodată înotul de performanță.
6.2.1. Inscrierea in IMRO
Inscrierea in asociatie se face prin trimiterea formularului
de inscriere completat, a copiei unui document de
identitate din care sa rezulte ca persoana a implinit virsta
de 18 ani si a platit taxa de inscriere. Formulare de
inscriere pentru membri sunt disponibile, in varianta
tiparita, la sediul IMRO sau al unui club.
Taxa de inscriere in asociatie (in prezent, in valoare de
50 RON) se poate plati fie prin virament bancar (pe baza
de dispozitie de plata) sau mandat postal, fie direct la
sediul IMRO sau al unui club.
Afilierea persoanei la un club, din localitatea proprie sau
alta, ramine la latitudinea inotatorului. De cele mai multe
ori, participarea la concursuri presupune existenta unei
afilieri.
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6.2.2. Cotizatia de membru IMRO
Valoarea cotizatiei de membru include:
1. taxa IMRO (in prezent, in valoare de 5 RON/luna,
pentru plati anticipate aplicindu-se reduceri), plus
2. taxa de club (care variaza de la un club la altul) in
cazul in care inotatorul doreste sa fie afiliat unui club.
Fiecare club poate stabili o taxa proprie (taxa de club) ce
acopera, in general, urmatoarele cheltuieli:
•

achizitionarea de tehnica si materiale sportive
(cronometru, plute, etc.)

•

tiparirea si trimiterea unui buletin informativ
periodic;

•

costuri de administrare a clubului;

•

costurile activitatilor conexe inotului;

•

plata personalului (daca este cazul);

•

inchirierea bazinului sau a altor facilitati pentru
membri (taxa de bazin);

•

costuri de promovare a clubului si activitatilor sale,
etc.

Contul bancar al IMRO
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Titular: Asociatia de Inot MASTERS Romania
Cont: RO 80 BRDE 360 SV 54 52 86 33 600 BRD
Continental, Timisoara, cod fiscal 21893587/2007.
Denumire plata : cotizatie IMRO pe luna ... (sau Taxa
de inscriere + cotizatie pe luna .... , .... , ....., )
6.2.3. Afilierea la un club
Inotatorii se afiliaza unui club prin completarea unui
formular de inscriere in IMRO si trimiterea acestuia catre:
1. clubul dorit, impreuna cu taxele aferente sau
2. IMRO, urmind sa faca ulterior, daca doreste, afilierea
la un club.
In cazul localitatilor in care exista membri IMRO, dar nu
exista club, si acestia doresc sa participe la competitii, ei
se pot afilia unui
club dintr-o alta
localitate.
Aceste
persoane
platesc o
cotizatie ce
acopera taxa
mobil: 0722 218 204, fax: 0356 816 506, e-mail: contact@inot39
masters.ro, www.inot-masters.ro, cod fiscal 21893587/2007
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IMRO si costurile de administrare a clubului (fara
costurile de inchiriere a bazinului).
Inscrieri la : inscrieri@inot-masters.ro

mobil: 0722 218 204, fax: 0356 816 506, e-mail: contact@inot40
masters.ro, www.inot-masters.ro, cod fiscal 21893587/2007
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