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Nr 427 din 19 noiembrie 2013 
 

CONSILIU FEDERAL 
DECIZIA NR. 52 
DATA 16 noiembrie 2013 
 

Consiliul Federal al Federaţiei Române de Yachting, ȋntrunit în şedinţă statutară la Năvodari – Marina 
Surf, în conformitate cu ordinea de zi, decide următoarele: 
1. Până la data următoarei şedinţe de consiliu federal al Federaţiei Române de Yachting şi în conformitate 

cu actul adiţional la statutul Federaţiei Române de Yachting art. 53 (2), vicepreşedinţii federaţiei vor 
stabili comisiile de care vor răspunde pe perioada mandatului lor. 

2. Până la data următoarei şedinţe de consiliu federal al Federaţiei Române de Yachting, vicepreşedinţii 
federaţiei vor face propuneri despre conducerea şi organizarea acestor comisii. 

3. În următoarea şedinţă de consiliu federal al Federaţiei Române de Yachting, colegiul de antrenori va 
face propuneri referitoare la modul de întocmire pentru ranking-list şi clasele la care acesta se va aplica. 

4. Pentru anul competiţional 2014 consiliul federal al Federaţiei Române de Yachting a validat următorii 
ofiţeri de cursă naţionali: 
- Dan Mitici 
- Liviu Ştefăniţă Doară 
- Marian Radu 
- Armand Ionescu 
- Georgiana Stoian 
- Cristian Constantin Tabacu 
- Adriana Steluţa Cocora 
- Alina Ochiană – Georgescu 
- Bogdan Cristian Doară 
- Mihai Sorin Radu 
- Florin Doinea 
- Ana Florentina Radu 
- Nicolae Fratea 
- Laurenţiu Matache 
- Cosmin Andronic 
- Valentina Varghes 
- Alexandra Vlădescu 
- Vlad Şerbea 
- Ionuţ Surugiu 
- Robert Băraru 
- Gheorghe Enache 
- Dan Zaharia 
- Sebastian Polisciuc 
- Andrei Pop 
- Florentina Ştefan 
- Florin Roşu 

5. Pentru anul competiţional 2014 consiliul federal al Federaţiei Române de Yachting a validat următorii 
judecători naţionali: 
- Iulia Negoescu – Fulicea 
- Robert Băraru 
- Cristian Constantin Tabacu 
- Mihai Făgărăşan 

6. Dl Liviu Doară a fost nominalizat, de către consiliul federal al Federaţiei Române de Yachting, ca 
persoană de contact cu Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor. 

7. Faţă de anul 2013 au survenit următoarele modificări ale taxelor datorate către Federaţia Română de 
Yachting pentru anul 2014: 
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a) Taxa afiliere structură sportivă – 5000 lei / structură 
b) Taxă viză anuală carnet legitimare: 

o Sportiv până la 18 ani inclusiv – 50 lei / carnet 
o Sportiv peste 18 ani – 100 lei / carnet 

c) Taxă viză provizorie (valabilă 3 luni de la data emiterii şi valabilă numai pentru competiţiile 
offshore) – 200 lei / viză 

d) Taxă de transfer sportiv – 500 lei / sportiv 
Notă: - Sportivii care nu au participat la competiţii organizate de sau în colaborare cu Federaţia 

Română de Yachting pe perioada prevăzută în regulamentul oficial de transferări sunt 
scutiţi de plata taxei de transfer. 

- Data limită pentru achitarea taxelor anuale este 01 aprilie 2014. 
- În cazul neachitării taxelor anuale în termenul prevăzut mai sus: 

i. Structurile sportive afiliate la Federaţia Română de Yachting nu au dreptul de a 
organiza competiţii până la achitarea taxei anuale, 

ii. Sportivii nu au dreptul de a participa la competiţii până la achitarea taxei anuale 
de către structura sportivă la care sunt legitimaţi, 

iii. Oficialii de cursă nu au dreptul de o oficia la competiţii până la achitarea taxei 
anuale şi 

iv. Antrenorii şi/sau instructorii sportivi nu au dreptul de însoţi echipele la competiţii 
naţionale şi/sau internaţionale până la achitarea taxei anuale. 

- Secretarul general va trimite structurilor sportive afiliate, antrenorilor, instructorilor 
sportivi şi oficialilor de cursă lista de taxe valabilă pentru anul 2014, împreună cu 
prezenta decizie de consiliu federal al Federaţiei Române de Yachting. 

8. Comisia pentru omologarea pentru nivel de competiţii internaţionale a bazei nautice a Clubului Nautic 
Român va fi compusă din: 
- Robert Băraru – preşedinte 
- Bogdan Ion – membru 
- Dan Zaharia - membru 
Notă: Comisia de omologare va întocmi un proces verbal care va specifica în mod expres 

îndeplinirea sau neîndeplinirea condiţiilor de omologare prevăzute în regulamentul de 
omologare a bazelor sportive şi îl va prezenta spre validare consiliului federal al Federaţiei 
Române de Yachting. 

9. Competiţiile care vor fi organizate de sau în colaborare cu Federaţia Română de Yachting în 2014 vor fi 
după cum urmează: 
a. Cupa de primăvară care se va desfăşura pe lacul Herăstrău în perioada 11-14 aprilie 2014 va fi 

organizată de Federaţia Română de Yachting în colaborare cu Nautic Yachting Club pentru clasele 
Optimist, Laser 4,7, Laser RAL, 470, Zoom8. 

b. Campionatul naţional de Catamarane care se va desfăşura pe Marea Neagră la Năvodari, Marina 
Surf în perioada 29 mai-02 iunie 2014 va fi organizat de Yacht Club Bucureşti în colaborare cu 
Federaţia Română de Yachting. 

c. Campionatul naţional etapa I care se va desfăşura pe lacul Siutghiol în perioada 09-14 iulie 2014 va 
fi organizat de Asociaţia Judeţeană de Yachting Constanţa în colaborare cu Federaţia Română de 
Yachting pentru clasele Cadet, Laser STD, OK, 420, FINN, Zoom8. 

d. Campionatul naţional etapa II care se va desfăşura pe lacul Siutghiol în perioada 18-24 august 2014 
va fi organizat de Federaţia Română de Yachting pentru clasele Optimist, 470, Laser RAL. 

e. Campionatul naţional pentru clasa Laser 4,7 care se va desfăşura pe lacul Siutghiol în perioada 27 
august-01 septembrie 2014 va fi organizat de Asociaţia Naţională a Clasei Laser în colaborare cu 
Federaţia Română de Yachting. 

f. Campionatul Balcanic 2014 care se va desfăşura pe lacul Siutghiol în perioada 01-07 septembrie 
2014 va fi organizat de Federaţia Română de Yachting pentru clasele prevăzute în manualul de 
organizare al Campionatelor Balcanice. 
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g. Campionatul naţional offshore care se va desfăşura pe Marea Neagră la Mangalia în perioada 19-22 

septembrie 2014 – etapa I şi în perioada 03-06 septembrie 2014 – etapa II va fi organizat de 
Federaţia Română de Yachting în colaborare cu Yacht Club Bucureşti pentru sistemele de handicap 
IRC şi ORC. 

h. Cupa de toamnă care se va desfăşura pe lacul Herăstrău în perioada 10-13 octombrie 2014 va fi 
organizată de Federaţia Română de Yachting în colaborare cu Yacht Club Bucureşti pentru clasele 
Optimist, Laser 4,7, Laser RAL, 470, Zoom8. 
Notă: - Datele şi locaţiile de desfăşurare precum şi clasele de concurs pentru competiţiile 

prevăzute mai sus pot suferi modificări după primirea alocaţiei bugetare şi încheierea 
contractului de finanţare cu MTS. 

- Federaţia Română de Yachting nu se va implica financiar în desfăşurarea Trofeului 
Tomis propus a fi organizat de Yacht Club Regal Român în perioada 15-18 mai 2014. 

- Campionatul European al clasei Zoom8, propus a fi organizat de Yacht Club Regal 
Român, va fi introdus în calendarul competiţional oficial 2014 al Federaţiei Române de 
Yachting numai după ce Yacht Club Regal Român în calitate de autoritate organizatoare 
va face dovada îndeplinirii demersurilor legale pentru aprobarea organizării unui 
campionat european pe teritoriul României. 

- Secretarul general va trimite structurilor sportive afiliate, împreună cu prezenta decizie 
de consiliu federal, caledarul competiţional oficial 2014 (atât competiţiile organizate de 
sau în colaborare cu Federaţia Română de Yachting cât şi competiţiile propuse de alte 
structuri sportive). 

10. Pentru întocmirea capitolului „Calendar sportiv internaţional” din cererea de finanţare pentru 2014 
următoarele persoane au fost desemnate să întocmească bugetarea: 
- Radu Zitti – Campionat European Laser 4,7, Alexandroupolis International Summer Regatta 
- Alexandru Neagu – Campionat European Optimist 
- Laurenţiu Boicenco – Burgas Regatta, Rusalka Regatta 

11. Comitetul de organizare al Campionatului Balcanic 2014 va fi compus astfel: 
- Alexandru Neagu – preşedinte 
- Bogdan Grădinaru 
- Radu Zitti 
- Robert Penciu 
- Iulia Fulicea 
- Radu Teodorescu-Frick 
- Petre Purcea 
- Dan Mitici 
Notă: În următoarea şedinţă de consiliu federal al Federaţiei Române de Yachting, comitetul mai sus 

menţionat va propune cadrul general de organizare al campionatului Balcanic 2014. 
12. Următoarea şedinţă a consiliului federal al Federaţiei Române de Yachting va avea loc în data de 13 

decembrie 2013 la Bucureşti. Locul de desfăşurare şi ora de începere vor fi comunicate în timp util. 
13. Se va realiza o ştampilă personalizată pentru dl. Rober Penciu – preşedinte al Federaţiei Române de 

Yachting. 
 

Responsabil de ȋndeplinirea deciziei Secr Gen trimite decizia la struct sportive FRY 
Termen de ȋndeplinirea deciziei  
Luat la cunoştinţă de Se trimite prin email 
Semnătura  
Data de luare la cunoştinţă 19.11.2013 
 

Federaţia Română de Yachting 
Preşedinte, 
Robert Penciu 
 

Notă: Prezenta decizie se trimite prin email către structurile sportive afiliate la Federaţia Română de 
Yachting, fără ştampilă şi semnătură olografă şi reprezintă un document oficial. 


