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Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la incidentul grav petrecut 
la Campionatele Naționale de Schi Alpin de la Azuga, unde o schioare a ajuns 

la spital după ce a alunecat în afara pârtiei        
 
 

Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la incidentul grav petrecut la 

Campionatele Naționale de Schi Alpin de la Azuga, unde o sportivă a ajuns la spital cu fractură de 

tibie și peroneu, după ce a alunecat în afara pârtiei. Sesizarea din oficiu vizează posibila încălcare 

a art. 22 din Constituția României privind dreptul la viață și la integritate fizică și psihică. 

 

Cotidianul Transilvania Expres a publicat un articol în care se relata faptul că, 

potrivit unui comunicat transmis de Clubul Corona Brașov, un incident grav a avut loc la 

Campionatele Naționale de schi alpin de la Azuga, acolo unde se desfășurau Campionatele 

Naționale, pârtia pe care concurau atât juniorii cât și seniorii nefiind asigurată cu plase de protecție. 

Potrivit materialului de presă, o sportivă legitimată la Corona Brașov, a ajuns la spital cu fractură 

de tibie și peroneu, după ce a alunecat în afara pârtiei, oprindu-se în hidrantul de la tunul de zăpadă. 

În semn de protest, schiorii seniori au refuzat să ia startul, din cauza lipsei siguranței pe pârtie. Și 

președintele secției de schi de la Corona Brașov, a tras un semnal de alarmă după incidentul de la 

Azuga, punctând: „Înțelegem etapa prin care trece Federația Română de Schi Biatlon, înțelegem 

că nu există suficiente fonduri sau personal, însă totul până la siguranța copiilor noștri. De data 

aceasta am avut noroc ca nu s-a întâmplat ceva mult mai grav, dar este un semnal de alarmă pe 

care suntem îndreptățiți să îl tragem. Organizatorii oricărei competiții trebuie să se asigure că totul 

se desfășoară în condiții de maximă siguranță”. 
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