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ROMAPIS: România va fi reprezentată de 3 copii
la Olimpiada Apicolă
02 iun, 2014 | Agerpres

România va fi reprezentată de trei copii la Întâlnirea Internaţională a
Tinerilor Apicultori (Olimpiada Apicolă) care se va desfăşura în localitatea
Pszczela Wola, Polonia, în perioada 5-8 iunie 2014, potrivit unui comunicat
al Federaţiei Asociaţiilor Apicole din România ' ROMAPIS '.
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Selecţia pentru desemnarea echipei care va reprezenta România la olimpiada internaţională a
avut loc la începutul lunii aprilie în localitatea Ciofliceni, de lângă Bucureşti.
Potrivit ROMAPIS, selecţia candidaţilor sa realizat prin examinare în scris şi oral precum şi
printro probă practică pe stup real. Dintrun număr de 11 copii înscrişi au participat 8 candidaţi
cu vârsta cuprinsă între 12 şi 16 ani, din care au fost selectaţi cei trei tineri.
Mirea Ion a fost nominalizat ca antrenor al lotului olimpic român, fiind persoana care se va
ocupa în continuare atât de pregătirea echipei cât şi de însoţirea acesteia la deplasarea în
Polonia.
Cei trei tineri vor reprezenta România la Întâlnirea Internaţională a Tinerilor Apicultori  IMYB (
International Meeting of Young Beekeepers), ediţia a 5a, organizată de către Federaţia
Internaţională ' APIMONDIA', în localitatea Pszczela Wola din Polonia. Cu ocazia acestei
întâlniri se va organiza o competiţie pe teme apicole care va consta în următoarele probe: lucru
pe un stup real, microscopie, recunoaşterea uneltelor apicole, recunoaşterea plantelor melifere,
cunoştinţe teoretice despre albine şi apicultură.
Întâlnirea Internaţională a Tinerilor Apicultori este un eveniment anual organizat cu sprijinul
Comisiei pentru Europa a Apimondia care prilejuieşte întâlnirea apicultorilor adolescenţi
reprezentând ţara lor. În 2014 este a 5a ediţie iar cele anterioare au avut drept gazdă Polonia,
Cehia, Austria şi Germania. România nu a fost reprezentată până în acest an la această
manifestare care reprezintă un fel de 'olimpiadă şcolară europeană de apicultură'.
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