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Program strategic pe termen mediu
al
Federaţiei Române de Yachting
Capitolul 1

– Scopul si obiectivele strategiei pe termen mediu

Scopul strategiei este asigurarea unui cadru adecvat dezvoltării, organizării şi funcţionării
activităţii de performanţă în yachtingul practicat în România.
In vederea realizării acestui deziderat se vor urmări îndeplinirea următoarelor obiective:
Art. 1.

Dezvoltarea şi armonizarea relaţiilor de colaborare şi parteneriat între Federaţia Română
de Yachting cu Ministerul Tineretului şi Sportului, Agenţia Naţională Anti Doping,
Centrul Naţional de Medicină Sportivă, Institutul Naţional pentru Cercetare în Sport,
Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Culturii şi
Cultelor, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.

Art. 2.

Prin promovarea Yachtingului, a sportului în cadrul activităţii de educaţie fizică şi sport,
dorim să creştem nivelul de educaţie, de socializare şi a stării de sănătate a românilor
copii, tineri, adulţi, vârstnici şi personae cu dizabilităţi.

Art. 3.

Dezvoltarea, perfecţionarea şi promovarea prin toate mijloacele a organizării şi
funcţionării sistemului naţional de practicare a yachtingului sub forma de loisir sau
performanţă.

Art. 4.

Compatibilizarea cadrului legislativ (statut, regulament) din cadrul Federaţiei Române de
Yachting cu legislaţia europeană şi mondială.

Art. 5.

Promovarea şi dezvoltarea activităţilor de yachting în cadrul asociaţiilor sportive şcolare
şi universitare precum şi în unităţile în care este organizat învăţământul sportiv integrat şi
suplimentar.

Art. 6.

Dezvoltarea yachtingului de performanţă în concordanţă cu exigenţele privind
reprezentarea României la Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale, Campionatele
Europene, Jocuri Regionale şi/sau Campionate Balcanice.

Art. 7.

Formarea şi perfecţionarea continuă a resurselor umane din acest domeniu.

Art. 8.

Dezvoltarea colaborării cu instituţiile de cercetare ştiinţifică şi de medicină sportivă
pentru susţinerea domeniului.

Art. 9.

Creşterea eficienţei utilizării fondurilor publice în finanţarea programelor sportive.

Art. 10. Modernizarea bazelor sportive existente şi înnoirea continuă a parcului de ambarcaţiuni şi
a echipamentului în scopul asigurării condiţiilor de pregătire a sportivilor şi organizarea
de concursuri naţionale şi internaţionale.
Art. 11. Promovarea spiritului de fair-play, a toleranţei şi a competiţiei corecte atât pe apă cât şi în
afara ei.
Art. 12. Dezvoltarea relaţiilor şi schimburilor internaţionale în concordanţă cu politicile externe
ale României.
Capitolul 2

– Organizarea şi funcţionarea sistemului naţional de dezvoltare a yachtingului
românesc

Principalele direcţii de activitate privind mai buna organizare şi functionare a
yachtingului la nivel naţional constau în creşterea gradului de atragere a autorităţilor
administraţiei publice locale în organizarea şi susţinerea activităţii de yachting, precum şi
promovarea parteneriatului public privat într-un cadru legislativ adecvat.
Art. 13. Vor fi adoptate măsuri privind:
a. Eficientizarea structurii organizatorice propii a Federaţiei Române de Yachting;
b. Eficientizarea colaborării între Federaţia Româna de Yachting, Ministerul Tineretului
şi Sportului, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român şi celelalte instituţii ale
administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul educaţiei fizice şi sportului;
c. Promovarea procesului de constituire a asociaţiilor şi cluburilor sportive private care
practică acest sport;
d. Asigurarea unui sistem informatic performant în scopul culegerii, prelucrării,
stocării, arhivării şi diseminării informaţiilor din domeniul navigaţiei cu vele;
e. Perfecţionarea cadrului legislativ în vederea aplicării lui precum şi armonizarea lui
cu legislaţia europeană şi cu cea internaţională;
f. Atragerea de sponsori pentru a putea oferi cât mai multe premii sportivilor cu
rezultate deosebite la toate categoriile valorice;
g. Imbunătăţirea calendarului competiţional şi adoptarea lui în conformitate cu
concursurile internaţionale care prezintă interes pentru sportivii nostri şi
h. Optimizarea modului de pregătire a unui concurs prin elaborarea unui ghid al
organizatorului de evenimente sportive.
Capitolul 3

– Sportul de performanţă

Pentru sporirea prestigiului României pe plan internaţional în domeniul sportului, avem
ca obiectiv principal dezvoltarea yachtingului românesc de înalt nivel.
Art. 14. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv vom aplica strategii care vor acţiona în următoarele
directii:
a. Susţinerea cu prioritate a activităţii sportive de performanţă la nivelul copiilor şi
juniorilor.
b. Perfecţionarea sistemelor de pregătire atât teoretică cât şi practică în vederea
obţinerii unor rezultate performante.
c. Actualizarea şi îmbunătăţirea orientării metodologice, în concordanţă cu cerinţele
activităţii sportive de performanţă, şi a regulamentelor competiţionale internationale.

d.

e.
Capitolul 4

Valorificarea cadrului legal şi consolidarea unor structuri sportive puternice din
sectorul public şi privat, care să contribuie constant şi eficient la pregătirea şi
promovarea sportivilor de performanţă din lotul naţional.
Formarea unui lot naţional valoros pentru a obţine o cât mai bună clasare la
competiţiile internaţionale.
– Formarea şi perfecţionarea resurselor umane din cadrul Federaţiei Române
de Yachting

Art. 15. Formarea continuă a tuturor categoriilor de specialişti ai domeniului, constituie un
obiectiv strategic prioritar, fiind necesare aplicarea următoarelor măsuri:
a. Optimizarea programelor de formare a antrenorilor în concordanţă cu cerinţele
sportului de performanţă şi programele ISAF.
b. Fundamentarea adecvată a necesarului de specialişti din domeniul educaţiei fizice şi
sportului pentru programele de formare şi perfecţionare.
c. Organizarea de cursuri de management şi marketing în sport, precum şi alte forme de
perfecţionare pentru specialiştii din domeniu.
d. Organizarea de acţiuni pentru atragerea, pregătirea şi promovarea voluntarilor.
e. Atragerea celor mai valoroşi specialişti din străinătate în calitate de lectori ai
cursurilor de formare şi perfecţionare.
Capitolul 5

– Cercetarea şi asistenţa ştiinţifică sportivă şi medicina sportivă

Art. 16. Susţinerea şi dezvoltarea activităţilor de asistenţă complexă interdisciplinară în vederea
îmbunătăţirii metodologiei pregătirii sportive, a participării la competiţii, a refacerii şi a
recuperării sportivilor după antrenamente şi competiţii vor fi realizate prin:
a. Imbunătăţirea colaborării cu centrele de cercetare naţională şi de medicină sportivă în
vederea perfecţionării activităţii de yachting.
b. Stimularea şi susţinerea instituţiilor, nucleelor de cercetare ştiinţifică în vederea
creşterii eficienţei sportive individuale.
c. Creşterea responsabilităţii tuturor structurilor sportive, a antrenorilor, oficialilor de
cursă şi a celorlalţi factori implicaţi prin respectarea fără nici o excepţie a
concluziilor şi prescripţiilor medicale, existenţa avizelor medicale eliberate de către
instituţia de medicină sportivă fiind absolut obligatorii pentru accceptarea participării
sportivilor la antrenamente şi competiţii.
Capitolul 6

– Finanţarea activităţii sportive

Art. 17. Principalele direcţii pentru realizarea obiectivelor strategice privind finanţarea activităţii
sportive sunt:
a. Prin extinderea facilităţilor Codului fiscal, dar şi prin amplificarea parteneriatului
public privat, ne dorim să creştem ponderea surselor private pentru finanţarea
activităţilor sportive specifice.
b. Atragerea şi/sau accesarea de fonduri europene şi/sau internaţionale pentru finanţarea
programelor sportive.
Capitolul 7

– Baza material a activităţii sportive

Art. 18. Obiectivul principal al strategiei privind baza materială sportivă îl reprezintă dezvoltarea
acesteia, asigurarea condiţiilor pregătirii sportivilor şi organizării de competiţii sportive
naţionale şi internaţionale prin:

a.
b.
c.
Capitolul 8

Atragerea partenerilor din sectorul privat în finanţarea lucrărilor de investiţii privind
baza materială a activităţii sportive.
Susţinerea prin programe de promovare a practicării yachtingului de loisir dar şi de
performanţă în vederea accesării lui de cât mai multe persoane interesate.
Modernizarea şi omologarea bazelor nautice dar şi creşterea numărului de
ambarcaţiuni folosite pentru învăţarea navigaţiei cu vele.
– Relaţiile şi schimburile internaţionale ale yachtingului

Art. 19. Dezvoltarea relaţiilor şi schimburilor internaţionale sportive se va realiza în deplină
concordanţă cu politica României privind promovarea relaţiilor internaţionale şi are în
vedere:
a. Continuarea acţiunilor pentru dezvoltarea relaţiilor de cooperare cu forurile şi
organismele Consiliului Europei, Uniunii Europene, ISAF, EUROSAF ale altor
instituţii, organizaţii şi organisme mondiale şi europene şi participarea la
manifestările sportive organizate sub egida acestora.
b. Extinderea şi diversificarea relaţiilor de colaborare bilateral şi multilateral,
negocierea şi încheierea unor acorduri, întelegeri, protocoale şi a altor documente de
schimburi sportive cu organizaţiile guvernamentale din alte ţări, care să contribuie la
dezvoltarea yachtingului din ţara noastră şi la afirmarea lui pe plan internaţional.
c. Promovarea relaţiilor cu specialiştii şi sportivii români din diaspora şi atragerea
acestora în programele sportive din ţara noastră şi de peste hotare.
d. Stagii de pregătire atât a sportivilor cât şi a antrenorilor în ţări cu înaltă tradiţie în
practicarea yachtingului.
Art. 20. Prezentul program strategic va fi updatat, de către consiliul federal al Federaţiei Române
de Yachting, după fiecare ediţie a Jocurilor Olimpice de Vară şi va fi supus discutării şi
aprobării primei adunări generale a Federaţiei Române de Yachting de la începutul noului
ciclu olimpic.
Art. 21. Prezentul program strategic a fost discutat şi aprobat în Adunarea Generală a Federaţiei
Române de Yachting din data de 05.04.2014.

Pentru conformitate
Secretar federaţie
Dan Mitici

