FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE YACHTING
Bucureşti, Str. Vasile Conta nr. 16, 020954 Sector 2
Certificat de Identitate Sportivă B/C/00019/2002 nr. 122 din 24 Ianuarie 2002
Cod Fiscal: 4340226 Raiffeisen Bank Cod IBAN: RO65 RZBR 0000 0600 1534 5496
GSM: 0757 043 420 Tel/Fax: 021 317 2546 E-mail: office@fry.ro WebSite: www.fry.ro

REGULAMENTUL DE CLASIFICARE A SPORTIVILOR DIN ROMÂNIA LA YACHTING
Art. 1

Maestru emerit al sportului
În conformitate cu ordinul ANS nr. 117 din 19.04.2004 titlul de “Maestru emerit al sportului” se acordă
sportivilor români care au obţinut unul din următoarele rezultate în competiţiile oficiale de seniori:
(1) Clasarea pe locurile
I-III
la Jocurile Olimpice
(2) Clasarea pe locurile
I-III
la Campionatele Mondiale
(3) Clasarea pe locul
I
la Campionatele Europene
(4) Clasarea pe locurile
II-III
de două ori la Campionatele Europene
(5) Record olimpic, mondial sau european, omologat de forul internaţional de profil

Art. 2

Maestru al sportului (una din cerinţele de mai jos obţinute în competiţiile de seniori):
(1) Clasarea pe locurile
IV-VI
la Jocurile Olimpice
(2) Clasarea pe locurile
IV-VI
de două ori la Campionatele Mondiale
(3) Clasarea pe locurile
IV-VI
de trei ori la Campionatele Europene
(4) Clasarea pe locul
I
de patru ori la Campionatele Naţionale – la clase olimpice
(5) Clasarea pe locul
I
la Campionatele Mondiale sau Campionatele Europene la orice
categorie de vârstă

Art. 3

Categoria I (una din cerinţele de mai jos):
(1) Clasarea pe locurile
I-II
la Campionatele Naţionale
(2) Clasarea pe locurile
III-IV
de trei ori la Campionatele Naţionale
(3) Clasarea în primii 50%, într-un concurs internaţional la care au participat minimum trei concurenţi străini,
cu condiţia să se fi clasat în faţa unuia dintre ei.

Art. 4

Categoria II (una din cerinţele de mai jos):
(1) Clasarea în primii 70% dintre concurenţii participanţi la finalele Campionatelor Naţionale sau a unui
concurs cu caracter naţional.
(2) Clasarea în primii 70% dintre concurenţii participanţi la un concurs de nivel judeţean.

Art. 5

Categoria Juniori
Să se claseze în primii 50% dintre concurenţii la finalele campionatelor naţionale de juniori.

Art. 6

Titlurile de “Maestru Emerit al Sportului” şi “Maestru al Sportului” se acordă prin ordin al preşedintelui ANS
la propunerea Federaţiei Române de Yachting.

Art. 7

Titlurile
Române
situaţii:
-

de “Maestru Emerit al Sportului” şi “Maestru al Sportului” se pot retrage, la sesizarea Federaţiei
de Yachting, de către ANS, în cazul în care persoanele care le deţin se află într-una din următoarele
au fost sancţionate cu excluderea din viaţa sportivă;
au săvârşit, cu vinovaţie, abateri grave de la normele de etică sportivă sau fapte antisociale.

Art. 8

Categoriile de clasificare (mai puţin cele de de “Maestru Emerit al Sportului” şi “Maestru al sportului”) au
valabilitatea de doi ani, urmând a fi confirmate.

Art. 9

Prezentul regulament a fost discutat şi aprobat în şedinţa Consiliului Federal al Federaţiei Române de Yachting
din data de 26.01.2013. Orice prevederi anterioare cu privire la clasificarea sportivilor din România la yachting
sunt abrogate începând cu data de mai sus.

