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Sediul social:  Calea 13 

Septembrie nr. 13, sect. 5, 

050711, Bucureşti, România 

CIF:  7345236 

Tel: 0721147774 

E-mail: secretariat@frspeo.ro  

             office@frspeo.ro  

Web-site: www.frspeo.ro 

Data: 23.11.2015 

Pentru: Președinții organizațiilor membre FRS 

În atenția: Speologilor FRS 

Referitor la: Balkan Camp – Ogulin – Croatia - 2015 

Adunarea Generală a Uniunii Balcanice de Speologie 

 

 

RAPORT 

 

 

Participanți din partea României: 
Zakariás Géza - Delegat al Federației Române de Speologie 
Perlic Romeo – Clubul Sporturilor Montane - Hunedoara 
Albuică Adrian, Nuțu Horațiu, Radu Pușcaș, Radu Florea – AS Prusik – Timișoara 
Eveniment: Balkan Camp 2015 și Adunarea Generală a Uniunii Balcanice de Speologie  
Perioada: 15.11 - 22.11.2015 
Loc: Ogulin, Croația  
Participanți: aproximativ 50 de speologi. 
Facilități: 

 Centrul de înregistrare a participanților                 

 Sală pentru expunerea hărților, expunerea posterelor, expunerea fotografiilor, vânzare 
publicații, vânzare echipamente 

 Sală pentru proiecții video 

 Sală pentru ateliere – cadastru 

 Sală pentru Adunarea Generală BSU și diverse activități 

 Restaurante, cafenele 

 Excursii în peșteri neamenajate  

 Cazări rezervate de organizatori, camping, sală de sport drept dormitor comun. 
 

Program – delegații România 
 

Duminică 
14.11.2015 

Sosire la Ogulin, cazare 

Luni 
16.11.2015 

Tură la peștera Mandelaya 

Marți 
17.11.2015 

Tură la peștera Sinicica Spilja și intrarea în Rokina Bezdana 

Miercuri Tură la peștera Kustrovka 
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18.11.2015 

Joi 
19.11.2015 

Tură la peștera Jopiceva spilja și coborâre în Rokina Bezdana 

Vineri  
20.11.2015 

Tură la peștera Dulin ponor 
Adunarea Generală a Uniunii Balcanice de Speologie 
Premierea Concursului de fotografie balcanică “We and the cave” 
Expuneri, prezentări și discuții în cadrul participanților la BalkanCamp 
Petrecere 

Sâmbătă 
21.11.2015 

Participare la prezentările din cadrul întâlnirii speologilor croați 
Petrecere 

Duminică 
22.11.2015 

Participare la întâlnirea speologilor croați legat de cadastru 
Plecare spre casă 

 

Detalii la: 

http://zagrebacki-speleoloski-savez.hr/?p=345 

http://zagrebacki-speleoloski-savez.hr/wp-content/uploads/sites/160/2015/10/BSU-cavers-camp-

2015-third-circular.pdf 

 

Buget pentru delegații FRS: 0 lei (Costurile suportate integral de delegații României) 

 

 

Adunarea Generală a Uniunii Balcanice de Speologie 

 

 

Locul: Ogulin – Sala de sport,  

Data: 20.11.2015,  

Ora: 14:30 

A fost o ședință unde au participat reprezentanții/delegații țărilor membre BSU și ceilalți 

participați. Drept de vot au avut doar reprezentanții/delegații țărilor membre BSU. La 

majoritatea punctelor a fost prezentată situația de către cei responsabili după care s-a supus 

votului. În puține cazuri au existat discuții pe marginea unui subiect. Procesul de vot nu a fost 

foarte riguros organizat.   

Ordinea de zi: 

1. Deschiderea Adunării Generale BSU – președinte Alexey Zhalov 

2. Verificarea cvorumului (50% +1) Stelios Zacharias 

Se prezintă situația membrilor: 

- prezenți: Croația, Grecia, Bulgaria, România, Turcia (prin delegație) 

- Se intrunește prezența de 50%+1 membrii din cei care și-au achitat cotizația 

- Bulgaria nu are drept de vot pentru că cele două organizații naționale nu au ajuns 

la un consens în a desemna un singur reprezentant. Petar Beron din partea 

http://zagrebacki-speleoloski-savez.hr/?p=345
http://zagrebacki-speleoloski-savez.hr/wp-content/uploads/sites/160/2015/10/BSU-cavers-camp-2015-third-circular.pdf
http://zagrebacki-speleoloski-savez.hr/wp-content/uploads/sites/160/2015/10/BSU-cavers-camp-2015-third-circular.pdf
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Federatiei Bulgare de Speologie ține un discurs în care protestează față de 

înființarea Societății Bulgare de Speologie. 

3. Se salută noii membri și se anunțî că Slovenia vrea să renunțe la statutul de membru. 

Stelios Zacharias 

4. Se votează și se aprobă Raportul ultimului AG anul 2014 – Valjevo - Stelios Zacharias 

5. Se prezintă Raportul biroului federal pe perioada 2014-2015 Stelios Zacharias 

- Situația țărilor membre 

- Biroul federal a funcționat fără 2 membrii care au demisionat din motive 

profesionale 

- Se prezintă acțiunile întreprinse de către BF. 

- Participări internaționale 

- Se prezintă evenimentele BSU (BalkanCamp, Expediția Lion 2015, AG BSU, 

Concursul Foto „We and the Caves”) 

- Se supune la vot și se adoptă raportul 

6. Se prezintă raportul financiar 

- Se constată o stabilizare a situației financiare a uniunii 

- Se supune la vot și se adoptă raportul 

7. Se prezintă, se discută și se aprobă bugetul pentru anul 2016 

8. Pentru statutul de membru în biroul federal există doar un singur candidat din partea 

Turciei. Se propune să se mai ceară candidaturi și să se voteze electronic pentru 

ocuparea celor două locuri vacante în BF.  

9. Organizarea evenimentelor balcanice 2016, 2017, 2018: 

- Se prezintă candidatura Bulgariei la organizarea BalkanCamp 2016 prin Societatea 

Bulgară de Speologie - Alexey Zhalov. Se supune la vot și se acceptă propunerea. 

- Se prezintă intenția Greciei de a organiza BalkanCamp-ul din 2017 dar mai 

necesită structurare și confirmare 

10. Se prezintă activitatea comisiilor sau mai bine zis lipsa lor de activitate. Se hotărește 

să li se mai dea un an de grație și dacă tot nu se constată activitate se va proceda la 

desființarea lor. 

11. Discuții generale în afara AG 

12. Prezentări, comunicări, filmulețe. 

Concluzii: 

 Evenimentul a fost bine organizat. 

 Au fost angrenate în organizare multe asociații speologice. Fiecare tură de peșteră a 
fost organizată de altă asociație. 

 Taxa de participare a fost de 7 Euro. A inclus: participarea la toate evenimentele, 
inclusiv excursii, broșură cu program etc. 

 Sala în timpul prezentărilor a fost plină. 

 Partea administrativă a BSU (prezentare rapoarte și desfășurarea alegerilor) s-a făcut 
foarte operativ. 

 Mulți speologi sunt deschiși la colaborări și expediții comune. 

 Serile au fost caracterizate de bună dispoziție. 
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Întâlnirea speologilor croați 

 

Locul: Ogulin – Sala de sport și anexe,  

Data: 20 – 22.11.2015, 

Întâlnirea anuală a speologilor croați o putem echivala cu Sposportul de pe vremuri 

sau Congresul nostru de acum. În cadrul întâlnirii s-a desfășurat o bogată serie de 

comunicări. Aceste comunicări le putem împărți în două secțiuni: 

- O primă parte în care toate cluburile și-au prezentat activitatea in mod transparent 

atât prin imagini cât și verbal 

- A doua parte a fost rezervata prezentarilor pe tematici mai restranse atât ștințifice 

cât și prezentări de expediții, școli etc. 

Toate prezentările au fost  caracterizate de o mare transparență și ținută ștințifica. 

Atmosfera a fost una de conlucrare și interes reciproc. 

Pe lângă prezentări s-au expus postere. A fost un concurs de fotografie și cu vot 

public. S-au prezentat filmele de la Speleo Film Festival – Karlovac. Au fost multe standuri de 

vânzare unde se puteau cumpăra atât piese de îmbrăcăminte cât și cărți/broșuri la prețuri 

modice. 

Dezbaterile organizatorice s-au desfășurat duminică în sala de ședințe a bibliotecii 

orășenești. Din acestea e de menționat că s-a început implementarea unui cadastru 

electronic (GIS) la nivelul întregii Croații. 

 

 

 

 

Întocmit:      Geza Zakarias              

                                               


