COMPETIŢII SPORTIVE L A SINAIA
ŞI ÎN ÎMPREJURIMILE S A L E
Nicolae Petrescu

începuturile activităţilor sportive la Sinaia şi în împrejurimile sale se
identifică prin drumeţiile practicate în zonă şi în Bucegi în general încă din veacul
al XIX-lea prin excursiile întreprinse de unii oameni de ştiinţă şi cultură, de
diplomaţi străini. Astfel după cum scria Mihai Haret "începând din prima jumătate
a secolului trecut, se făceau excursiuni în munţii româneşti, poate mai des decât ne
închipuim noi, deşi nu erau nici drumuri, nici poteci, nici oţeluri, nici călăuze, nici
pelerine impermeabile, dar mai cu seamă nici hărţi şi mici cabane de adăpost.
Dintre toţi munţii, Bucegii, erau desigur cei mai umblaţi, măcar că valea Prahovei
de la Posada în sus, era o adevărată pustietate, lipsită de siguranţă, de sate şi de
orice urmă de şosea".
Printre primii exploratori ai Bucegilor, Mihai Haret, aminteşte pe bunicul
său Carol GOLLD inginer hotamic, care în verile anilor 1837, 1838, 1842 şi 1843 a
ridicat planurile unor munţi din Bucegi, pe J. A. VAILLANT fost profesor la
Colegiul Sf. Sava, cu camaradul său sulgerul Angelescu în iulie 1839, pe Barbu
Catargiu în vara anului 1852 şi enumerarea continuă cu baronul TALLEYRAND
PERIGORD comisarul Franţei în principate în august 1857 şi J. BECLARD.
Comisarul a vizitat timp de o săptămână mănăstirile Sinaia, Predeal şi Lespezi
precum şi "punctele cele mai înalte din această parte a Carpaţilor care separă
Valahia de Transilvania". J. Beclard consul general al Franţei în Valachia a
cutreerat în iulie-august 1858 întreaga regiune a Sinaiei, împreună cu munţii
înconjurători. Ceva mai târziu englezul LESLIE STEPHEN a făcut şi el drumeţii în
zonă şi în 1971 va include o descriere a Bucegilor în lucrarea sa "THE
PLAYGROUND OF EUROPE".
După anii 1885 apar şi lucrări autohtone ca aceea a arhimandritului Nifon
menită să călăuzească paşii celor veniţi în "Preumblările în Sinaia".
Afluxul de turişti a dus la înlocuirea vechilor hanuri, ca cel numit "La
fruntea lui Văsâi" aflat pe locul actualului motel "Izvorul Rece" sau al lui Iancu, cu
hoteluri ca cel construit încă din 1870 în vatra actuală a hotelului "Păltiniş.
Construirea acestora a fost de bun augur deoarece hotelul "Sinaia" "era plin de
vizitatori" încă din vara anului 1871.
Darea în folosinţă a tronsonului de cale ferată dintre Braşov şi Ploieşti în
1879 a sporit circulaţia turistică spre Sinaia.
Localitatea devine din 1880 oraş, un oraş cu profil turistic luat cu asalt de
clienţii veniţi în "trenuri de plăcere", în căutarea de locuri la "hotelurile" ca:
"Mazăre", aproape de gară, "Manolescu" de vale, "Voinea" la Izvor, "Opller" şi
altele.
Complexul Peleş a sporit faima oraşului devenit şi reşedinţă regală. în
polarizarea activităţilor spojtive în împrejurimile castelului Peleş un rol mare îl va avea
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regele Carol I al României precum şi principele moştenitor viitorul rege Carol al H-lea,
amândoi patronând unele competiţii pe care le-au şi dotat cu trofee, ultimul participând
chiar şi la unele întreceri.
Prin înfiinţarea unor asociaţii s-a putut trece la marcarea de trasee
turistice şi amenajarea unor adăposturi sau cabane ca cele construite de Societatea
Carpatină "Sinaia", după 1893, începând cu cele din zona oraşului şi terminând cu
casa "Peştera".
Aşa au apărut în Bucegi: Drumul Eforiei de la Sinaia la Peştera, pe la
Vârful Dor, Drumul Mihai Haret de la Sinaia la Omul prin Piatra Arsă - BabeleCoştila, Drumul Murgoci prin Valea Jepilor de la Babele spre Buşteni, Drumul
Nestor Urechia din Buşteni la Omul pe Valea Cerbului, Drumul Bucura Dumbravă
de la Peştera la Omul pe Valea Ialomiţei.
"Societatea Carpatină" din Sinaia se ocupa nu numai de turism, dar şi de
tir şi mai ales de vânătoare şi sporturile de iarnă pentru care zona oferea condiţii
bune. Societatea avea să fie reorganizată doi ani mai târziu, în 1895, având în
conducerea sa nume de prestigiu ca arhimandritul Nifon, Take Ionescu şi Bucura
Dumbravă.
Pârtiile modeste improvizate la început de Societatea Carpatină aveau să
fie înlocuite de unele amenajate special.
Apariţia schiului pe Valea Prahovei s-a produs în iarna 1907-1908.
Primul concurs de bob s-a desfăşurat la noi în ţară la Sinaia în luna decembrie a
anului 1909, Competiţia a avut loc din iniţiativa Principelui Carol, secretar al
Clubului Sportiv Român. Cursa a fost câştigată de Ion Cămărescu în 3 min. şi 37
sec pe o pârtie de 400 m. lungime.
Doi ani mai târziu, a fost organizat tot la Sinaia un nou concurs
considerat ca primul Campionat Naţional al României, câştigat de inginerul Ion
Costinescu.
In perioada următoare vechea pârtie din Sinaia va găzdui an de an competiţii
de bob şi sanie, sport mult îndrăgit de localnici şi nu numai de ei.
Dar Sinaia nu a fost o zonă de atracţie numai pentru turism şi sporturile
de iarnă. Cursele cicliste de fond vor conţine ca etapă şi Sinaia aşa cum s-a
întâmplat cu cea din 15/27 iunie 1885 desfăşurată pe traseul Predeal-SinaiaPloieşti-Bucureşti şi retur.
în vara anului 1909 Perla Bucegilor oferea cadrul necesar de trecere de la
sporturile de iarnă la sportul alb estival în luna iunie organizându-se Campionatele
Sinaiei la tenis de câmp, o competiţie intercluburi care va căpăta un caracter anual.
Anul următor finala "Campionatului Sinaiei" la tenis a fost câştigată de echipa
Clubului Doherty din Bucureşti.
Totuşi, sporturile de iarnă au ţinut capul de afiş la Sinaia, ele câştigând în
frecvenţă competiţională, amploare şi diversificare. La 30 decembrie -12 ianuarie
1910a avut deschiderea oficială a "Concursurilor pentru sporturile de iarnă", (schi,
bob, săniuţă) iniţiate tot de Clubul Sportiv Român. Concursurile au fost dotate cu
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cupe dăruite de Regele Carol I , suveranul României şi de împăratul Wilhelm al
Germaniei şi de prinţul polisportiv George Valentin Bibescu.
Tot pentru ianuarie 1910 s-a instituit Cupa A.S.R. Principele Carol,
pentru echipele feminine de bob, româneşti şi străine, dar trofeul nu a putut fi
acordat, competiţia neputându-se desfăşura din lipsa zăpezii şi astfel a fost
reprogramată pentru luna ianuarie a anului următor. La 22 februarie 1910 pe o
pârtie de 400 m. s-a desfăşurat un concurs de bob dotat cu două trofee: Cupa
"George Valentin Bibescu" câştigată de Nicolae Filiti şi Cupa de Argint adjudecată
de Principele moştenitor Carol.
A treia ediţie a concursurilor la sporturile de iarnă desfăşurată între 23-24
ianuarie /5-6 februariel911 va decerna Marele Premiu de Schi, Premiul Săniuţa, şi
trei cupe pentru bob. Traseul venea pe lângă drumul care coboară de la Piatra Arsă
trecând pe lângă Pelişor şi prin faţa Peleşului. Avea cea. 400 de m. şi multă zăpadă.
Anul următor în cadrul campionatelor naţionale din 2/15 -3/16 ianuarie
proba de schi s-a desfăşurat pe o lungime de 3 Km, iar trei săptămâni mai târziu s-a
ţinut concursul internaţional de sanie dotat cu Cupa "Ion Cămărăşescu".
Iarna anului 1914 a fost sezonul consacrării supreme a echipelor unor
binecunoscute instituţii şcolare din Bucureşti. Cupa "George Valentin Bibescu",
trofeul Campionatului Naţional de bob inter-cluburi, a fost adjudecată de echipa
Liceului Mihai Viteazul. Campionatul Naţional interşcolar de bob a fost câştigat de
cei de la Liceul Gheorghe Lazăr. Sportivii şcolii Comunităţii Evanghelice din
Bucureşti au reputat o dublă victorie, la Campionatul Internaţional de bob pe
echipe, dotat cu Cupa Kronprinfului Germaniei şi la Campionatul Naţional de schi
(3 Km) dotat cu Cupa "Ion Cămărăşescu", pentru amatori, seniori şi şcolari.
Vara anului 1914 avea să aducă în peisajul montan una din primele
ascensiuni din ţara noastră efectuată de Theodor Rosseti Solescu pe "Acele
Morarului" din Bucegi.
în ianuarie 1915, tot la Sinaia s-au ţinut primele concursuri de schi pentru
grănicerii militari din care unii vor participa în anul următor la Campionatele
Naţionale de Schii (fond şi sărituri). Cursurile de schi aveau să dea rezultate nu
peste mult timp. între ianuarie-martie 1917 în cadrul acţiunii de refacere a armatei
române au luat fiinţă primele unităţi militare de Vânători de Munte, alcătuite din
tinerii selecţionaţi şi antrenaţi anume pentru războiul în munţi. Ele au avut un rol
important în răspândirea practicării schiului în ţara noastră.
Dacă războiul pentru întregire naţională a dus la sistarea mişcării sportive
înfăptuirea visului de veacuri al poporului nostru, desăvârşirea unităţii naţionale a
creat un cadru nou de dezvoltare a ei în aria României Mari unde Sinaia îşi va
recăpăta din nou importanţa în viaţa sportivă.
Astfel, în 1919 lua fiinţă "Hanul Drumeţiilor" ca "asociaţie patriotică
pentru răspândirea turismului şi crearea de parcuri naţionale în România".
în 1920 a avut loc prima ediţie a Cupei "Prinţul George Valentin
Bibescu" la bobsleigh - competiţie intercluburi şi a Cupei Maior P. Boerescu la
schi.
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Sportivii antrenaţi pe pârtiile din apropierea Peleşului aveau să participe
în anul 1922, pentru prima dată, la Jocurile Nordice, organizate la Stockholm dar
fără să înregistreze rezultate notabile.
Oraşul Sinaia a avut cinstea în toamna anului 1922, să găzduiască un
Congres Olimpic al Naţiunilor vecine. Iniţiativa se înscria în cadrul general al
politicii externe a ţării noastre privind promovarea unui climat de destindere, de
pace şi colaborare pe multiple planuri cu toate ţările lumii, dar mai ales cu cele mai
apropiate în spiritul bunei vecinătăţi. Din punct de vedere concret, reuniunea de la
Sinaia îşi propunea strângerea relaţiilor sportive dintre aceste ţări şi a pregătirii lor
pentru Jocurile Olimpice.
Turismul montan, drumeţiile şi escaladările vor lua un nou avânt după ce
la 24 ianuarie 1924 s-a creat, la Sinaia, Secţia Alpină a Bucegilor care a organizat
conferinţe şi excursii, a deschis şi marcat noi trasee, realizările sale fiind
consemnate în Anuarele turistice pe anii 1926-1928.
Turing-Clubul României, legalizat la 2 aprilie 1926 şi afiliat în iunie 1929
la Alianţa Internaţională de Turism, va desfăşura sub preşedenţia lui Mihai Haret o
activitate bogată în promovarea alpinismului. De numele Turing-Clubului Român
sunt legate şi o parte din performanţele ilustrului pionier al alpinismului modern
Nicolae Comănescu, autorul premierei de iarnă a Văii Seci a Caraimanului şi care
probabil a bătut şi primele pitoane în Bucegi..
De altfel suflul înnoitor s-a manifestat şi în introducerea unor noi probe
sportive sau darea în folosinţă a altor amenajări. Aşa s-a întâmplat la campionatele
Naţionale de schi de la Sinaia din februarie'1924 când pe lângă combinata nordică
şi coborâre s-a introdus proba de fond 30 km câştigată de Gh. Leurzeanu. în
ianuarie 1926 la a X I - ediţie a Campionatelor Naţionale de bob şi săniuţă s-a
inaugurat noua pârtie care modernizată şi finisată anul următor atingea o lungime
de peste 2000 m şi prezenta 6 viraje.
Un rol important în organizarea unor amenajări 1-a avut Asociaţia de
Turism Peleş din Sinaia, care cu ocazia primului concurs internaţional de amploare
la sporturile de iarnă a dat în folosinţă trambulina de sărituri cu schiurile de la
Cioplea. Concursul a fost organizat între 30 ianuarie -3 februarie 1929 cu
participarea unor sportivi din Cehoslovacia, Iugoslavia şi Polonia.
Anii următori vor aduce participări tot mai dese ale sportivilor români în
competiţiile externe din sezonul de iarnă şi unele succese de-a dreptul
extraordinare.
Pe 18-19 februarie 1933, la Campionatele Mondiale de bob de la
Schreiberhau din Germania, echipajul A l . Papană - D. Hubert s-a clasat pe primul
loc, stabilind un nou record al pârtiei, iar Al. Frim şi V. Dumitrescu, concurând pe
un bob de lemn a ocupat locul IV. La Campionatele Mondiale Universitare
desfăşurate în aceeaşi lună la Bardonechia, în Italia, echipajul bobului de 2
persoane a ocupat locul IV şi locul IX la schi pe distanţa de 8 Km.
Rezultate notabile au fost obţinute de boberii români şi în Campionatele
Internaţionale ale Franţei desfăşurate la Chamonix. Echipajul de bob 4 persoane a
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ocupat locul IV, dâr Cupa Campionatului Franţei şi Derbiul Chamonix-ului pe anul
1933 au revenit lui D. Gheorghidiu şi E. Angelescu. Echipajul român condus de E.
Angelescu şi-a reconfirmat valoarea ocupând locul I I la Campionatele Mondiale de
bob pentru patru persoane desfăşurat la Garmisch Partenkirchen în 27-28 ianuarie
1934. Echipajul bobului de 2 persoane Al. Frim-V. Dumitrescu au cucerit însă titlul
suprem la Campionatele mondiale din 3-4 februarie din acelaşi an de la Engelberg.
Meritoriu a fost şi rezultatul obţinut de D. Hubert-Al. Papană clasaţi pe locul
IV. Alexandru Popană împreună cu coechipierul său Ostropov va cuceri medalia de
argint la Campionatele Mondiale de la IGLS din 1935. .
Sporturile cu motor nu au ocolit nici ele împrejurimile Peleşului având un
rol preponderent în sezonul estival. în 1927 Basil George Assan escalada pe
motocicletă vârfurile Omul şi Caraiman din Bucegi, iar anul următor pe 1 Mai s-a
desfăşurat pe muntele Păduchiosul cursa d viteză în coastă organizată de Moto
Clubul Român şi câştigată de M . Moraru.
Dacă motocicliştii au preferat riscurile escaladei sau duritatea cursei în
coastă, automobiliştii au organizat prin Automobil Clubul Regal Român la Sinaia, între
11-12 august 1934 un concurs de eleganţă şi confort.
Cu acest prilej s-a organizat şi cursa pe "kilometru lansat". Capul de afiş
1-a deţinut Cursa de Coastă Sinaia, care a avut şi caracter internaţional, dar a fost
câştigată de Jean Calcianu. Anul următor Sinaia a găzduit un ansamblu mai larg de
manifestări sub genericul "Săptămâna Automobilului" conţinând: Raliul Sinaia,
Cupa Carpaţilor, Concursul de eleganţă şi confort şi Cursa de Coastă.
Cel de al II-lea război mondial şi anii de după el a adus la diminuarea
mişcării sportive din România.
Activitatea competiţională de la Sinaia va fi abandonată mai ales după 30
decembrie 1947 când Regele Mihai a fost constrâns să semneze actul de abdicare la
tronul României, iar Peleşul şi-a pierdut rolul de reşedinţă regală.
Cu timpul pârtiile de schi au început să fie refolosite, dar ele au fost
depăşite de cele din Poiana Braşov, sau aceea din Azuga care coboară vârful Sorica
şi prin lungimea sa de 3000 este considerată a treia sau a patra din Europa.
Pârtia de bob amenajată în anii regimului socialist, deşi în 1967 era
considerată a treia din Europa, a intrat în anonimat prin lipsa instalaţiei de îngheţare şi
traseul rămas prea scurt. Lucrările de modernizare începute acum câţiva ani au fost însă
întrerupte din lipsă de fonduri.
Singurele şanse de revitalizare a activităţilor competiţionale în zona
oraşului Sinaia le-ar putea aduce acelea legate de drumeţii, orientare turistică şi de
turismul automobilstic.
începuturile le-ar putea face automobilismul, încercându-se o revenire, ca
o reverberaţie nostalgică peste timp, la acţiunile grupate altă dată sub genericul de
"Săptămâna Automobilului".
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COMPETITIONS SPORTIVES A SINAIA E T SES ENVIRONS
-RésuméL'activité sportive à Sinaia et ses environs a son commencement pendant
la deuxième moitié du XLX-ème siècle - i l s'agit des promenades dans les
montagnes.
La construction du Palais de Peleş a donné un grant essor aux actions
sportives qui reçoivent avec le temps un caracteré organisé, un important rôle
revenant aux membres de la famille royale.
Chaque anneé, sauf la période de la premiere guerre mondiale, à Sinaia
ont eu lieu des competitions sportives autant pendant l'hiver que l'été. Beuacoup
d'entre ellles ont eu un caractère national et même international.
De même, une ampleure de plus en plus grande ont pris les sports
mécaniques, Sinaia occupant une place importante dans les courses
d'automobilisme, de motocyclettes et de bicyclettes.
Le cadre généreux offert par les montagnes de Bucegi a eu comme
résultat le développement du turisme montagnard.
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Fig. 1. - Bobsleigh - Sinaia 1910. Principele Carol a câştigat Cupa
A.S.R. şi a kronprinţzului Germaniei.

Η§8

Bobsleigh, Sinaia 1910. Le prince Carol a gagné la coupe
A.S.R. et du kronprinz de TAlemagne.

f.XS'ï

• $.

y,

h ă .

'

*

Fig. 2. - înaintea plecării în concursul de ski în dreptul castelului Pelişor. De la stânga: contesa Czernin, laureata doam
nelor; Alexandru Bellio, cronometror; contele Otto Czernin; Munteanu Murgoci, cronometror; Ion Cămărăşescu,
starter şi Ion Costinescu, membru în Comisia de Organizare, ianuarie 1912.
Avant le depart pour le concours de ski, devant le Palais de Peleş, en commencent de gauche: la comtesse Czernin
lauréatte des dammes, Alexandre Bellio chronométreur, le comte Otto Czernin, G. Munteanu-Murgoci
chronométreur, Jean Cămărăşesco starter et Jean Costinesco membre de la commission d'organisation. Janvier 1912.
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Fig. 3. - Principesa M a r i a l â n g ă P e l e ş , ianuarie 1912.
La princesse Marie tout près de Peleş. Janvier 1912.

Fig. 4. - D u m i t r u Badulescu, starter d ă plecarea unei serii la concursul de schi. D e la s t â n g a : Principele C a r o l , D o r e l
D a v i l a , I . N i c o l e s c u şi N i c o l a e F i l i t t i , c â ş t i g ă t o r u l C u p e i P r i n ţ u l u i B i b e s c u (1910) la bobsleigh, februarie 1911.
Demètre Bădulesco, starter, donne le départ d'une série du concurs de ski. De gauche: le prince Carol, dr. Davilla,
J. Nicolaesco et Nicolas Filitti, le gagnant de la Coupe Prince Bibesco (1910) pour bobsleigh. Février 1911.
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Fig. 5. - E c h i p a S o c i e t ă ţ i i germane „ W a n d e r K l u b " pe b o b u l „ W o k a n " . C ă p i t a n dr. R o h l e r , e c h i p i e r i M i i l l e r , Seehaase.
C a r i u s şi B u s c h i ; Sinaia, februarie 1914.
L'équipe de la Société allemande „ Wanter Klub" sur le bob „ Wothan". Capitaine dr. Rohler, équipage - Miiller,
Seehaase, Carius et Busch. Sinaia, février 1914.

F i g . 6. - B o b u l e c h i p e i „ C o l t z e a F . C . " d i n B u c u r e ş t i î n a n t r e n a m e n t la Sinaia sub c o n d u c e r e a l u i B a r b u G r ă j d ă n e s c u ,
ianuarie 1916.
Le bob de l'équipe „Coltzea F.C." de Bucarest pendant un entraînement ii Sinaia sous la conduite de Barbu
Grăjdănesco. Janvier 1916.
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Fig. 7. - R o g e r N a n u , c â ş t i g ă t o r u l concursului de s ă r i t u r i c u schiurile, Sinaia, f e b r u a r i e 1916.
Roger Nanu, le gagnant du concours de saut avec les skis. Sinaia, février 1916.

Fig. 8. - G e o r g e V . B i b e s c u . D e ţ i n ă t o r p e n t r u a ş a s e a
o a r ă , consecutiv, a l „ C o l a n u l u i " oferit de Regele
Ferdinand.
Georges V. Bibesco, gagnant pour la sixième fois,
consécutivement, du „colan" offert par le roi
Ferdinand.

F i g . 9. - J e a n
Waltter
câştigătorul
„circuitului
M u n t e n i e i " , 1911.
Jean Walter, le gagnât du „circuit de la
Muntenie", 1911.
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