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Scrisoare Deschisa 

 

   Către domnul Puiu Gaspar, Secretar General al FRSB 

 

                                                                                                                             18 Ianuarie 2021   

   Stimate domnule secretar general, 

   Subsemnatul Ioan-Valeriu ACHIRILOAIE, în calitate oficiala de coordonator/manager 

sportiv a lui Ania Monica Caill, cat si a sectiei de schi alpin din cadrul Clubului Sportiv 

Munincipal CORONA BRASOV, doresc sa va raspund la adresa Nr. 78/14.01.2021, care 

trebuia adresata catre club, intrucat raspunde sesizarilor inaintate de catre CSM CORONA 

BRASOV, dar constat ca alegeti sa ne ignorati si pe mine, cat si clubul afiliat la FRSB.  

   In primul rand, subliniez ca singura sarcina a forulul condus de dumneavoastra in raport 

cu sportiva Ania Caill o reprezinta inscrierile in competitii. Nu dorim finantare sau orice 

alt beneficiu din partea FRSB. Insa, din pacate, avand in vedere prevederile regulamentare 

internationale, depindem de Federatie pentru a putea participa in competitii. In ultimii ani 

insa, constat ca ati demonstrat de nenumarate ori ca ca singurul dumneavoastra scop la 

conducerea FRSB a fost interesul personal, nicidecum dezvoltarea fenomenului sportiv, 

actionand vadit si cu rea vointa impotriva schiului alpin de performanta. 

   La primul paragraf spuneti in felul urmator: “Sportiva Ania Caill nu intra in atentia 

noastra pentru a reprezenta Romania in competitiile majore (Campionat Mondial si/sau 

Jocuri Olimpice) intrucat rezultatele inregistrate la competitiile importante la care a 

participat in ultimii ani nu se situeaza pe un trend ascendant”. Cred ca ierarhia FIS (ierarhia 

mondiala la schi alpin) dovedeste obiectiv faptul ca argumentul dumneavoastra este unul 

fals (Link 1): 

 Coborare (DH) Super-G (SG) 

Finalul sezonului 2017-18 Locul 225 Locul 422 

18.01.2021 Locul 86 Locul 111 

Imbunatatire in procentaj +61.8% +73.7% 

    

   Consider ca priceperea dumneavoastra in schiul alpin (si sport in general) este 

sintetizata excelent in urmatoarea fraza: “sportiva incheind cele mai importante 

competitii pe ultimele locuri ale clasamentelor sau abandonand cursele”. Domnule 
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Gaspar, probele de viteaza ale schiului alpin sunt cele mai periculoase ale sporturilor de 

iarna. Sportivii isi pot pierde viata. Cel mai recent, in 2017, au decedat 2 sportivi 

componenti de loturi nationale importante, care beneficiaza de cele mai bune conditii de 

pregatire si siguranta, ale Frantei si Germaniei. Aceste probe sunt singurele din cadrul 

schiului alpin unde nu exista sportivi semi-profesionisti, unde fiecare participant are un 

staff format din cel putin 3 persoane. Acesta este si motivul pentru care sunt mult mai 

putini concurenti pe lista de start decat la probele tehnice. Daca pentru dumneavoastra 

un rezultat mai bun este locul 55 din 75, la bataie cu tari fara pic de traditie in schi, cu 

sportivi de performanta cel mult semi-profesionisti precum Maroc, Mexic si Portugalia, 

decat un loc 28 din 31 doar alaturi de sportivi de elita, dar nu inteleg aceasta mentalitate 

pentru un for care tinde spre marea performanta (rezultate schi alpin JO 2018). 

“Sportiva este clasata "cel mai bine" la proba de coborare loc 84, in acest moment, pentru 
ca nici o alta sportiva din Romania nu concureaza la aceasta proba, dar nu specifica ce 
pozitie ocupa in clasamentul FIS la probele tehnice in comparatie cu junioarele 
nominalizate in lotul Romaniei. Exemplu: Caill Ania SL-loc 3090”. Dati exemplul probei de 
Slalom (SL) la care sportiva nu a mai concurat din sezonul competitional 2014-2015. 
Singura dintre probele tehnice la care concuram cu un numar foarte mic de concursuri (4 
in sezonul precedent) strict pentru antrenament este Slalom Urias (GS), unde Ania se 
claseaza pe 1412. Urmatoarea sportiva din Romania se afla pe locul 2128 (link 2). Aceasta 
comparatie este insa irelevanta, deoarece nu dorim participarea la Slalom Urias, lucru 
precizat si in adresa anterioara. Este strict pentru a intelege criteriile sportive pentru care 
nu i se permite sportivei Caill participarea la probele pentru care se pregateste si unde a 
avut rezultate absolut remarcabile pentru tara noastra in sezonul precedent: podium in 
cupa Europei la Coborare, locul 9 la generalul probei si accederea in top 100 (86) in 
ierarhia mondiala (Link 4). Mai remarc cuvintele “pentru ca nici o alta sportiva din 
Romania nu concureaza la aceasta proba”; insinuati ca daca una dintre celelalte sportive 
din Romania ar concura la probele de viteza ar avea sorti de izbanda impotriva sportivei 
Caill? Poate mai relevanta ar fi intrebarea, daca Ania este singura sportiva care participa 
la aceste probe, de ce refuzati sistematic sa o inscrieti la concursuri internationale?  
 
“Includerea in lotul national presupune asumarea unor obiective de performanta si nu 
doar bifarea participarii, precum si respectarea criteriilor generale si specifice de selectie 
propuse de specialistii Comisiilor Tehnice si aprobate de Biroul Federal”. Ne-am supus la 
absolut toate criteriile pe care dumneavoastra le-ati cerut, cu toate ca unele dintre ele au 
fost si sunt complet in dezavantajul sportivei. De exemplu: 

- Vizita medicala a trebuit facuta obligatoriu in Romania; am revenit in tara din plin 
cantonament doar pentru efectuarea acesteia. Faptul ca aceasta nu se putea 
efectua in alt stat membru al Uniunii Europene este, pentru mine, de neinteles. 
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- Insotirea sportivei la competitii de catre un membru al clubului Corona care detine 
carnet de antrenor valid din Romania si obligativitatea acestuia de a insoti pe 
sportiva la competitiile aferente. Va atasez adresa oficiala infaptuita la data de 11 
Noiembrie 2020, care explica detaliat neintelegerea pe aceasta tema, la care nu ati  
raspuns nici pana astazi. 
 

   Sunt la curent cu faptul ca “specialistii Comisiilor Tehnice” au propus ca sportiva Ania 
Caill sa fie in lotul national si ca dumneavoastra v-ati opus din momentul propunerii. Va 
solicit oficial sa ne comunicati si noua pe adresa clubului CSM CORONA BRASOV motivul 
respingerii includerii sportivei in Lotul National de Schi. 
    
“Trebuie sa precizam si faptul ca participarea unor sportivi la Campionatele Mondiale, 
Europene sau la Jocurile Olimpice nu se face in numele cluburilor ci in numele Romaniei, 
iar raportarea unor slabe rezultate se deconteaza de catre Federatia Romana de Schi 
Biatlon, nu de catre cluburi avant influenta si asupra potentialilor parteneri financiari ai 
federatiei.” Pentru nici o secunda nu am insinuat ca Ania Caill va reprezenta Clubul Corona 
Brasov in detrimentul Romaniei. Noi reprezentam patria cu succes si va transmit fara lipsa 
de modestie ca suntem apreciati si respectati in lumea de elita a schiului alpin. Faptul ca 
dumneavoastra ne denigrati munca si rezultatele este numai dovada unei vendete 
personale. Ma bucura faptul ca vorbiti despre interesele Romaniei, pentru ca de cele mai 
multe ori le confundati cu obiectivele personale. Observ insinuarea ca participarea Aniei 
la competitiile majore poate avea repercursiuni negative asupra FRSB. In cazul asta va rog 
sa dovediti prin documentele aferente, rezultatele si clasificariile sportiviilor din cadrul 
tuturor disciplinelor FRSB, rezultate care cu siguranta ma astept sa fie (dupa cum 
insinuati) net superioare sportivei Caill, care sa va sustina argumentul pentru refuzul 
inscrierii sportivei la Campionatul Mondial. 
 
 “In concluzie, mandatul conducerii Federatiei Romane de Schi Biatlon dat de Adunare 
Generala din 2019, este acela de a concentra toate eforturile pentru revigorarea schiului 
alpin catre grupele de varsta mici, punand accent pe probele tehnice.” Intentia acestui 
mandat este laudabila si necesara. Sunt primul care apreciaza astfel de initiative, atat de 
importante pentru sportul nostru. Intriga este ca toate actiuniile subsemnatului si 
sportivei Ania Caill nu impiedica cu nimic planurile dumneavoastra. Din contra, in cazul 
participarii sportivei la Campionatul Mondial, Federatia Romana va beneficia de o 
remuneratie financiara de la Federatia Internationala pentru urmatorii doi ani pe baza 
numarul de sportivi. Participarea Aniei contribuie astfel indirect, financiar, la 
indeplinirea obiectivelor FRSB. Mai trebuie adaugat ca mereu am ajutat sportivii romani, 
cu ceea ce se putea in conditiile date.  
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“Nu avem infomatii privind planul de pregatire al sportivei si nu putem confirma sau 
infirma numarul de zile prinse in program si nu stim daca reflecta realitatea.” Intradevar 
domnule secretar general, nu aveti acele informatii. Cand dumneavoastra ne ignorati 
complet si singurul moment in care va amintiti de sportiva Ania Caill este atunci cand nu 
doriti sa o inscrieti la curse, este normal sa nu aveti respectivele informatii. In adresa pe 
care v-am transmis-o oficial de la club la data de 11 noiembrie a anului trecut, prima 
informatie a adresei este despre evolutia si progresul sportivei, cat si raportul anului 
2019-2020, intocmit de catre subsemnatul. Va atasez alaturi de aceasta adresa si planul 
de pregatire intocmit in primavara anului trecut. In concluzie, este adevarat, nu aveti de 
unde sa stiti daca reflecta realitatea. Va putem pune la dispozitie toate documentele si 
dovezile care atesta veridicitatea programului de pregatire si curse.  
 
“Sportiva nu este direct calificata, Regulamentul FIS precizeaza numarul de sportivi pentru 
fiecare natiune si conditiile de participare la Campionatul Mondial. In functie de strategia 
si obiectivele asumate de conducerea Federatiei Romane de Schi Biatlon, Biroul Federal a 
stabilit numarul sportivilor si probele la care pot participa.” Nu am fost instiintati ca 
sportiva noastra nu va participa la Campionatul Mondial. Initial inscrierea a fost facuta 
la finalul lunii Octombrie, apoi fara sa ne anuntati, pe lista finala nu mai exista. Va rog sa 
ne comunicati in scris criteriile sportive, strategia si obiectivele FRSB care impiedica 
participarea celui mai bun sportiv la schi alpin (detasat) la un eveniment major si 
beneficiile deciziei. Se stie foarte bine cum merg lucrurile, se stie foarte bine ca va 
ascundeti in spatele acestor decizii ale Biroului Federal. Realitatea este insa alta. Toate 
deciziile Biroului Federal sunt deciziile dumneavoastra.  
 
“Costurile de participare ale sportivilor si tehnicienilor componenti ai lotului national 
participant la Campionatul Mondial sunt suportate integral de Federatia Romana de Schi 
Biatlon in conformitate cu Autorizatia eliberata de Ministerul Tineretului si Sportului, iar 
CSM Corona Brasov nu poate face plati pentru participarea unui alt sportiv din afara lotului 
national, in conformitate cu normele si regulamentele in vigoare ale Federatiei Romane 
de Schi Biatlon.” Va atrag atentia ca din cauza pozitiei din ierarhia mondiala pentru 
sportiva Ania Caill costurile de cazare si hrana sunt acoperite de catre organizator. Cat 
pentru antrenorul desemnat al Aniei la aceasta competitie, banii ii vom asigura printr-un 
virament bancar/contract de sponsorizare intre AS AIV Sports si FRSB, insumand toate 
costurile aferente deplasarii. Totodata, subliniez fatpul ca nu motivul prezentei adrese se 
refera strict la motivele refuzului inscrierii in competitie. Intrucat nu am formulat nici o 
pretentie financiara, prezentul argument este complet irelevant.  
 
“Drept urmare, sportiva Ania Caill nu este considerata o sportiva de perspectiva, iar 
locurile 84 (DH) sau 142 (SG) nu sunt de natura de a o include in lotul national pentru a 
reprezenta Romania in competitiile majore.” Aceasta fraza o consider o blasfemie, o 
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bataie de joc pentru un for care conduce un sport de elita si care doreste performanta, 
avand in vedere ca este sportiva numarul 1 si este cea mai buna sansa a tarii pentru un 
rezultat bun la aceste competitii (obiectiv la Cortina top 25 la DH). Doresc sa va intreb pe 
aceasta cale, in aceasta ierarhie mondiala existenta la toate disciplinele sustinuite de catre 
FRSB, pe ce loc se claseaza la momentul actual sportivii loturilor nationale si care sunt 
rezultatele lor in competitiile majore?  
 
“In prezent sportiva nu este componenta a lotului national de schi alpin, nu a participat la 
probele si normele de control in ultimii ani motivand sau argumentand medical prin 
scrisori ale unor medici francezi, nu are efectuata vizita medicala la Institutul de Medicina 
Sportiva si nu are aprobat nici un plan de pregatire cu obiective de performanta, iar faptul 
ca Ania Caill este singura sportiva senioara din Romania nu inseamna ca, indiferent de 
rezultate, poate reprezenta Romania.” Domnule secretar general, in cazul acesta, dupa 
spusele dumneavoastra, nu stiu ce sportivi din ce disciplina ar trebui sa mai reprezinte 
prea curand Romania la “competitii majore”. Pun competitii majore in ghinimele pentru 
ca reiese din declaratile dumneavoastra ca Cupa Europei la schi alpin este o competitie 
marunta pentru tara noastra. Motivul pentru care sportiva nu este componenta a unui 
lot national trebuie sa il mentionati dumneavoastra, intrucat noi nu am primit nici o 
decizie oficiala a Federatiei in acest sens.  
Probele de control pe care le efectuati nu sunt relevante pentru ceea ce se intampla in 
schiul alpin din zilele noastre, cu explemplul perfect a sportivei Caill care nu participa si 
totusi este la un nivel net superior, pregatirea fizica a sportivei fiind efectuata si 
monitorizata de catre dr. profesor Mitija Bracic (Link 3). Daca doriti sa aprofundam acest 
aspect, fara probleme. Ne-am conformat cerintei dumneavoastra de a efectua vizita 
medicala in Romania la un cabinet specializat pe medicina sportiva din Brasov, aspect 
confirmat telefonic de dumneavoastra (domnului Petrica Stancu, responsabil de 
performante sportive CSM Corona Brasov), cat si a doctorului FRSB Dan Tanase 
(subsemnatului), nu la INMS cum specificati. Planul de pregatire nu a fost solicitat, 
revenind aici la lipsa totala de interes de care ati dat dovada. Faptul ca este singura 
sportiva senioara nu are absolut nici o relevanta. Insa pe aceasta cale trebuie sa va 
atentionez ca nu este singura senioara. Sunt la curent cu tratamentul absolut nedrept al 
sportivei Iulia Benga, componenta a echipei CS Nan Schi Club, careia la fel ca sportivei 
Caill ii neglijati complet existenta. 
 
“Este o situatie pe care dorim sa o schimbam prin concentrarea activitatii noastre catre o 
grupa de junioare de perspectiva intre care sa existe o concurenta menita sa incurajeze 
performanta sportiva.” Aceast paragraf, daca reflectam asupra ultimiilor 3 ani, putem 
observa fara urma de indoiala ca nu are nici o forma de adevar. Va provoc sa demonstrati 
cu documentele aferente si a planurilor de pregatire pe “termen mediu si lung” de care 
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ati precizat, cat si rezultatele “ascendente” ale sportivilor FRSB la disciplina schi alpin care 
va sunt atat de necesare pentru accederea intr-o competitie majora si a lotului national. 
 
   
 Domnule secretar general Puiu Gaspar, in concluzie fac urmatoarele precizari: 
 

• Este evident ca aveti o vendeta personala impotriva subsemnatului, cat si a 
sportivei Ania Caill. Am incercat in ultimii 3 ani prin diverse canale oficiale sa 
luam legatura cu dumneavoastra, in speranta unei medieri si a unor criterii 
sportive corecte, sa fie evitate problemele de orice natura, sa nu mai trebuiasca 
sa cautam un al 3-lea tert care sa intervina cand faceti lucruri necugetate, 
impotriva sportului de performanta. 

• Mereu am incurajat si sustinut eforturile colegiilor nostri de la schi alpin. Acesta 
este un fapt si nu poate fi negat. Dar daca insistati voi prezenta probele 
necesare. 

• Singurul sportiv care detine un palmares pentru schiul alpin romanesc prin 
rezultate la momentul de fata este Ania Monica Caill; singura la care ii blocati 
participarea in anumite competitii. 

• Toate adresele oficiale pe care vi le-am trimis au fost in zadar. Au fost ignorate 
complet. Poate singurul raspuns indirect primit este retragerea sportivei Caill 
de la Campionatul Mondial. 

• Faptul ca subsemnatul am incercat sa iau legatura cu dumneavoastra din 
aprilie 2018 pana la aceasta data fara sorti de izbanda imi spune exact ceea ce 
spune si raspunsul dumneavoastra la adresa anterioar: nu puteti sa va 
ascundeti in spatele unor argumente care nu au nici o baza solida. Ce sustineti 
in adresa trimisa nu puteti sa sustineti in fata mea, iar dumneavoastra stiti 
acest lucru. In trecut eram apropiat dumneavoastra si stiu foarte bine cum se 
iau deciziile. 

• Ati dovedid ca, indiferent cine a fost al 3-lea tert dintre noi, nimeni si nimic nu 
poate sa stea impotriva dorintelor dumneavoastra personale, si ca in 
capacitatea dumneavoastra de secretar general al Federatiei Romane de Schi 
Biatlon nu poate absolut nimeni implicat in fenomenul sportiv (si nu numai) sa 
va stea in cale. 

 
 
   Domnule Puiu Gaspar, va rog sa observati ca aceasta ultima tentativa de impacare 
amiabila pe care v-o adresez nu are stampila si nici numar de inregistrare.  
 
   Va cer inscrierea imediata a sportivei Ania Monica Caill la Campionatele Mondiale de la 
Cortina d’Ampezzo (ITA). Nu aveti argument care sa fie valid, etic sau corect care sa 
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justifice refuzul dumneavoastra de a inscrie sportiva la acest eveniment. Am vorbit 
personal cu cei din organizarea Campionatului Mondial, cat si cu cei din Federatia 
Internationala de Schi (FIS) si aceasta va fi acceptata si dupa termenul care este 18 
ianuarie 2021. 
 
   Daca singura mea cerinta, corecta din toate punctele de vedere, nu este indeplinita pana 
maine, 20.01.2021, ma vad nevoit sa trimit aceasta adresa in spatiul public, cu toate 
doveziile necesare si documentele aferente. Mai mult, voi fi obligat sa contest deciziile 
dumneavoastra si deciziile emise de Federatie in raport cu sportiva mentionata si sa 
folosesc toate instrumentele legale la indemana pentru a va tine raspunzator pentru 
prejudiciile cauzate.  
 
   In final doresc sa va reamintesc de faptul ca pana in anul 2018 am avut o relatie extrem 
de buna, depasind relatia de sportiv-oficial, relatie care a adus de ambele parti multiple 
beneficii. Nu am inteles si nu voi intelege niciodata actiunile dumneavoastra din acesti 
ani, iar motivele pe care le aveti imi sunt complet enigmatice.  
 
   Winston Churchill spunea ca nu exista conflict care sa nu poata sa fie rezolvat in 20 de 
minute de discutii fata in fata. In speranta ca inca nu totul este pierdut si ne lasati sa facem 
in continuare rezultate bune pentru Romania astept un raspuns direct de la 
dumneavoastra. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Ioan-Valeriu ACHIRILOAIE 

             Coordonator/Manager Sportiv 

                          Secție Schi Alpin 

                      CSM Corona Brasov 
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Link 1: https://www.fis-ski.com/DB/general/fis-points-

details.html?sectorcode=AL&seasoncode=2021&listid=318&listtype=&offset=0&lastnam

e=&firstname=&nationcode=rou&gendercode=W&fiscode=&birthyear=&sort=GS 

 

Link 2: https://www.fis-ski.com/DB/general/fis-points-

details.html?sectorcode=AL&seasoncode=2021&listid=318&listtype=&offset=0&lastnam

e=&firstname=&nationcode=rou&gendercode=W&fiscode=&birthyear=&sort=Lastname 

 

Link 3: http://www.drmitjabracic.com/ 

 

Link 4: https://www.fis-ski.com/DB/general/athlete-

biography.html?sectorcode=AL&competitorid=181660&type=result 
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