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Nr 435 din 16 decembrie 2013 
 

CONSILIU FEDERAL 
DECIZIA NR. 53 
DATA 13 decembrie 2013 
 

Consiliul Federal al Federaţiei Române de Yachting, ȋntrunit în şedinţă statutară la Bucureşti, decide 
următoarele: 
1. Începând cu prezenta şedinţă de consiliu federal, procesul verbal al şedinţei va fi întocmit în format 

electronic şi va fi printat, paginile fiind numerotate şi fiecare pagină va fi semnată de cei prezenţi la 
şedinţă. Dl. Robert Penciu, în calitate de preşedinte FRY va emite decizia de preşedinte referitoare la 
procesul verbal întocmit electronic. 

2. Până la data următoarei şedinţe de consiliu federal FRY, Dl. Bogdan Grădinaru şi Dl. Radu Zitti, în 
calitate de vicepreşedinţi FRY, vor decide numele preşedinţilor comisiilor şi colegiilor FRY. 

3. Trofeul Tomis 2014, va fi organizat de YCRR în colaborare cu FRY. 
a. FRY va acorda suport logistic în limita posibilităţilor 
b. Calendarul competiţional FRY 2014 va fi modificat corespunzător 

4. Campionatul European Zoom8 va fi organizat de YCRR pe Marea Neagră – Potul Tomis în perioada 
15-21 aprilie 2014. 
a. FRY va împrumuta balizele proprii către YCRR pentru Campionatul European Zoom8 
b. FRY va acorda suport logistic în limita posibilităţilor 
c. YCRR având toate actele în regulă, competiţia va fi înscrisă în calendarul competiţional FRY 2014 

5. Secretarul general va trimite membrilor consiliului federal FRY draft-ul regulamentului de transfer, 
aceştia urmând să transmită observaţiile lor până la data următoarei şedinţe CF. 

6. În anul 2014 se va întocmi ranking list pentru clasele Optimist şi Laser 4,7 (şi alte clase la care se va 
considera necesar). Dl. Liviu Doară şi Dl. Laurenţiu Boicenco vor stabili competiţiile care vor conta 
pentru întocmirea ranking list. Campionatul naţional va face parte obligatoriu dintre acestea. 

7. Campionatul naţional 2014 – Etapa II (Optimist, Laser radial şi 470) se va desfăşura în perioada 23-28 
august 2014. 
a. Organizator va fi FRY în colaborare cu Electrica Constanţa, Nautic Yachting Club, Yacht Club 

Bucureşti şi Asociaţia Judeţeană de Yachting Constanţa. 
b. Calendarul competiţional va fi modificat corespunzător 

8. Regatta Laser 4,7 Europa Cup va fi organizată de Asociaţia Naţională a Clasei Laser (RLCA) pe Lacul 
SiutGhiol în perioada 27 august-01septembrie 2014. 
a. Competiţia va fi înscrisă în calendarul competiţional FRY 2014 

9. Pe noul site oficial FRY pot fi încarcate maxim 25 fotografii pentru fiecare competiţie. Dimensiunea 
unei fotografii nu trebuie să depăşească 1 mb. 

10. Se aprobă formularul de înscriere (numai pentru dinghy) la campionatele naţionale şi alte concursuri 
desfăşurate sub egida FRY. 
a. Formularul atât în limba română cât şi în limba engleză va fi trimis structurilor sportive afiliate, în 

format electronic împreună cu prezenta decizie de consiliu federal FRY 
b. Formularul atât în limba română cât şi în limba engleză va fi postat pe site-ul oficial FRY. 

11. Dl. Mihai Butucaru a fost validat ca ofiţer de cursă pentru 2014. 
12. Consiliul federal va organiza o întâlnire cu oficialii de cursă validaţi pentru 2014 
13. Având în vedere propunerile structurilor sportive afiliate FRY, propuneri validate de consiliul federal 

FRY, clasamentul primilor 10 sportivi ai FRY pe anul 2013 este după cum urmează: 
i. Ebru Bolat 

ii. Bujor Roşca 
iii. Mihai Făgărăşan 
iv. Petru Neagu 
v. Iulia Fulicea 

vi. Vlad Ion 
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vii. Eduard Guţă 

viii. Luana Boicenco 
ix. Maximilian Roşca 
x. George Dolea 

14. Consiliul federal FRY va stabili criterii clare şi exacte pentru întocmirea clasamentului primilor 10 
sportivi FRY pentru anul 2014. 

15. Discuţiile pentru demararea organizării unei clinici pentru Race Management, propusă de Dna. Iulia 
Fulicea, vor avea loc pe email. 

16. Dna Iulia Fulicea şi Dl. Radu Teodorescu-Frick vor demara procedura pentru organizarea unei clinici 
pentru instructori sportivi ISAF Level2, prin aplicarea la programul de finanţare Solidaritatea Olimpică 
– Comitetul Olimpic Român. 

17. Retribuţia secretarului general FRY va fi majorată începând cu data de 01/01/2014. 
18. Următoarea şedinţă de consiliu federal FRY va avea loc în data de 17 ianuarie 2014. 

 

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 30.12.2013 
 

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. 


