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Raport de Activitate 

al sezonului competitional 2017 

 

 

 

1. Ca urmare a politicii și țelului FRM de realizare a înaltei performanțe, în sezonul 

competițional 2017, sportivii au realizat îndeplinirea obiectivelor sportive asumate în contractul 

de finanțare cu MTS pentru anul 2017 și le-au depășit. 

 

Rezultatele cuantificate sunt următoarele: 

- FRM a angajat în contract realizarea a 2 medalii la Campionatul European BMU (o 

medalie la seniori și o medalie la juniori); 

- sportivii FRM au obținut în sezonul competițional 2017, următoarele medalii în 

clasamentele generale finale: 

 - 1 (o)  medalie: bronz (loc. III) la Campionatul European Juniori Supermoto; 

 - 3 (trei) medalii: aur, argint, bronz (loc. I, II, III) la Cupă Europeană de Extrem Enduro 

Seniori; 

 - 14 (paisprezece) medalii la Campionatul European BMU: 6 aur, 4 argint, 4 bronz (6 locuri 

I; 4 locuri II ;i 4 locuri III); 

 Total = 18 medalii (7 locuri I – aur; 5 locuri II – argint și 6 locuri III – bronz). 

 

2. Date referitoare la activitatea sportivă: 

- FRM a organizat două seminarii naționale de perfecționare; 

- FRM a susținut organizarea a 39 de Campionate Naționale și un număr de 26 de Cupe la 

nivel național; 

- sportivii au provenit de la un număr de 68 de Moto-cluburi sportive afiliate; 

- am licentiat un numar de 1555 de sportivi (creștere cu 23 % față de sezonul 2016); 

- campionatele au fost deschise juniorilor începând cu vârsta de 3 ani și seniorilor (băieți 

și fete); 

- în România s-au organizat: 

 - 1 (o) etapă a Cupei Europene de Extrem Enduro; 

 - 1 (o) etapă de Campionat European de Motocros Juniori; 

 - 4 (patru) etape de Campionat European BMU (Enduro, Hard Enduro, Viteză, Dirt-Track); 

 - 1 (o) Cupă Mondială de Hard-Enduro; 

 - 1 (un) concurs internațional de Endurocross Quad; 

- am organizat 2 (două) etape de Campionat European BMU și Campionat Național de 

Viteză, pe circuitul Serres din Grecia; 

- am organizat o Adunare Generală; 

- am organizat o Ceremonie de Premiere și Gala Campionilor; 

- am participat cu oficialii FRM, membri ai FIM și FIM Europe la toate seminariile 

- am participat la Congresele FIM și FIM Europe; 

- am organizat Congresul BMU la București. 

 



3. FRM a achitat taxele internaționale la FIM și FIM Europe, asigurând astfel accesul 

sportivilor români la orice competiție. 

 

4. Membrii FRM în Comisiile FIM si FIM Europa au reprezentat cu succes România, 

conducând cu succes etapele de Campionat European și Campionat Mondial la care au fost 

delegați. 

 

5. FRM și-a îndeplinit angajamentul asumat în contractul cu MTS 2017, realizând venituri 

proprii de 109 % față de subvenția MTS (523.999 lei de la MTS / 579.897 lei VP FRM). 
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