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Este vorba desigur despre păstrarea tradiţiilor unor 
evenimente importante din domeniul sportiv: organizarea 
cu consecvenţă a unor evenimente sportive importante, 
având o anumită semnificaţie, organizarea unor manifes-
tări ştiinţifice de anvergură, aniversarea şi comemorarea 
unor personalităţi din domeniul sportiv sau în domenii 
de interferenţă, editarea sau reeditarea unor monografii, 
reviste de specialitate legate de unele repere tradiţionale 
etc.

Sunt câteva situaţii în care se încadrează evenimentele, 
incluzându-le şi pe cele din domeniul sportiv şi domeniile 
conexe: păstrarea/menţinerea unei tradiţii (formate cu 
câteva zeci sau câteva sute de ani în urmă), reluarea unei 
tradiţii după o întrerupere variabilă de timp, formarea unei 
tradiţii care se creează în timp, de la 5-6 ani în sus, prin 
aniversări, comemorări, celebrări sistematice, anuale. În 
aceste situaţii generale se includ o serie de evenimente 
specifice:

- desfăşurarea periodică a unor aniversări sau come-
morarea unor personalităţi în domeniul sportiv sau de in-
terferenţă (personalităţi din domeniul sportiv, veterani ai 
sportului);

- desfăşurarea periodică a unor evenimente ştiinţifice;
- reînfiinţarea unor asociaţii profesionale; 
- înfiinţarea sau reînfiinţarea unor periodice de spe-

cialitate;
- înfiinţarea, reînfiinţarea şi desfăşurarea cu perio-

dicitate a unor evenimente sportive competiţionale;
- desfăşurarea activităţii specifice a unor asociaţii sau 

cluburi sportive tradiţionale.
În domeniul sportiv şi de interferenţă cu acesta există o 

seamă de personalităţi, a căror aniversare sau comemorare/
omagiere poate fi şi trebuie semnalată periodic, prin 
organizarea unor manifestări, în vederea menţinerii sau 
formării unei tradiţii pe această direcţie. 

În vederea formării şi menţinerii unor tradiţii ştiinţifice, 
este necesară organizarea periodică de către o Uniune de 
organizaţii sau Asociaţii profesionale, a unor evenimente 
ştiinţifice: Congrese, Conferinţe Naţionale sau altele. Sunt 
unele evenimente ştiinţifice care au ajuns la un număr 
considerabil de ediţii, cum ar fi cea de-a XXII-a ediţie a 
Conferinţei Naţionale de Medicină Sportivă din România. 

Un alt exemplu de activitate de tradiţie îl constituie 
reînfiinţarea unor asociaţii, societăţi, fundaţii, după mode-
lul societăţilor înfiinţate de studenţii români de la înce-
putul secolului al XX-lea, preluat din unele state europene, 
tradiţie care îşi are originea în interesul pentru sport al 
acelor tineri care studiau în străinătate (Austria, Germania, 
Ungaria). O serie de societăţi profesionale, înfiinţate în 
perioada interbelică, având obiective foarte generoase, 
şi-au întrerupt activitatea din motive obiective (cele două 
deflagraţii mondiale din secolul al XX-lea) sau politice. 
Considerăm că ar fi necesară reluarea activităţii unora din-
tre acestea în zilele noastre, în ideea angrenării categoriilor 
socioprofesionale în diferite activităţi specifice. Amintim 
doar un exemplu, din apropierea noastră: Societatea Medi-
cală de Educaţie Fizică şi Sport, fondată de Prof. Iuliu 
Haţieganu în anul 1930, dar care nu a funcţionat decât până 
în anul 1939. Unul din obiectivele acestei Societăţi a fost 
organizarea, în luna mai 1937, a unui Curs de medicină 
sportivă, care a cuprins 20 de „conferinţe de medicină 
aplicată la educaţia fizică şi sport”, dublate de demonstraţii 
practice conduse de profesori de educaţie fizică. Tradiţia 
funcţionării şi existenţei acestei societăţi, întreruptă mai 
bine de 70 de ani, a fost reluată în anul 2009, când au 
fost puse bazele Societăţii Medicale Române de Educaţie 
Fizică şi Sport, care a preluat în linii mari obiectivele 
vechii Societăţi, actualizate şi chiar ameliorate. Respectând 
obiectivele fostei Societăţi, în anul 2012 va fi tipărită sub 
egida actualei Societăţi şi lansată în luna mai, când se vor 
împlini 75 ani de la organizarea Cursului mai sus amintit 
(1937), ediţia anastatică a volumului de Conferinţe de 
medicină aplicată la educaţie fizică şi sport, publicat sub 
egida Societăţii, în anul 1938.

Fondarea unor periodice, care să îşi facă apariţia de-
clarată cel puţin 10 ani consecutiv, constituie formarea unei 
tradiţii. Consecvenţa acestor periodice poate fi aniversată 
atât la un număr rotund de ani de la apariţie, în vederea 
intrării lor în tradiţie, cât şi la apariţia unui număr rotund de 
numere. Exemple de periodice sunt multe în zilele noastre. 
Rămâne de văzut câte dintre acestea se vor menţine în 
activitate de-a lungul timpului. Menţionăm aici câteva 
reviste cu apariţie bilunară, trimestrială sau bianuală: 
Ştiinţa sportului - bilunară, editată la Bucureşti începând 
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din anul 1995; Palestrica Mileniului III - Civilizaţie şi 
sport - trimestrială, editată la Cluj-Napoca începând din 
anul 2000; Discobolul, editată la Bucureşti (înfiinţată în 
1995/2007 anul arhivării pe site); Sport şi Societate, editată 
la Iaşi (2007); Citius Altius Fortius - Journal Of Physical 
Education and Sport, editată la Piteşti (2001); Gymnazium, 
editată la Bacău (fondată în 1994/2004 anul arhivării pe 
site); Medicina sportivă, editată la Craiova (2005); Studia 
Educatio Artis Gymnasticae, editată la Cluj-Napoca (în-
fiinţată în 1993/2008, anul arhivării pe site).

Tradiţia presupune organizarea consecventă a unor
manifestări sportive nu neapărat cu caracter de performan-
ţă. Aceste manifestări pot fi combinate cu cele ştiinţifice 
şi culturale, pot avea anvergură locală sau internaţională. 
Important este ca acestea să se desfăşoare regulat, 
sistematic, cel puţin cu ritmicitate anuală, pentru a înre-
gistra un număr important de ediţii. Un exemplu în 
acest sens îl constituie Federaţia Română de Atletism, 
fondată în 1912, care începând din anul 1914 organizează 
Campionatele Naţionale ale României, cu o ritmicitate 
anuală.

Alte modele de tradiţie în activitate îl constituie unele 
Asociaţii sau Cluburi, în special de fotbal, care au rezistat 
de-a lungul timpului. Dăm doar câteva exemple: Clubul de 
fotbal CFR Cluj 1907, înfiinţat în anul 1907; Universitatea 
Cluj, club întemeiat în 1919; Rapid Bucureşti, fondat în 
1923; Sportul studenţesc, înfiinţat în 1916. 

Un exemplu internaţional, emblematic, de menţinere 
a tradiţiei privind un eveniment sportiv, îl constituie 
organizarea Jocurilor Olimpice de vară. Jocurile Olimpice 
moderne se organizează cu o periodicitate de 4 ani, 
începând cu anul 1896, ediţia din 2012 de la Londra fiind 
ediţia a XXX-a. Întreruperile în această derulare datorate 
celor două războaie mondiale au fost în perioadele: 1912-
1920, cu eludarea Jocurilor din 1916 şi 1936-1948, cu 
eludarea JO din 1940 şi 1944. Cu toate că tradiţia antică 
a JO impunea întreruperea războaielor pe durata Jocurilor, 
acest fapt nu s-a întâmplat în epoca modernă în cele două 
situaţii. Totuşi, aceste ediţii figurează în contabilitatea         
JO, dar ca ediţii nedesfăşurate (ediţia a VI-a, a XII-a şi 
a XIII-a). Pe toată durata JO se organizau diferite serbări, 
tradiţie menţinută şi în cadrul JO moderne. Din păcate, 
aceste serbări, spectacole, concerte, expoziţii care se desfă-
şoară pe durata Jocurilor nu sunt suficient mediatizate. 

Relevant pentru organizarea evenimentelor sportive 
universitare, devenite tradiţionale, este legendara regată 
desfăşurată anual între canotorii prestigioaselor Univer-
sităţi Cambridge şi Oxford, în cursa 8+1, ajunsă anul acesta 
la a 158-a ediţie. Debutul a avut loc în anul 1829.

Editorialul se bazează pe sinteza unor materiale apărute 
în presa scrisă, audiovizuală şi on-line, precum şi pe fapte 
din experienţa personală.


