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Nr 458 din 17 martie 2014
DECIZIA NR.
DATA

CONSILIU FEDERAL
56
01 martie 2014

Consiliul Federal al Federaţiei Române de Yachting, ȋntrunit în şedinţă statutară la Bucureşti, decide
următoarele:
1. Se stabileşte data limită pentru trimiterea Anunţului de Cursă pentru campionatul balcanic până pe data
de 20 Aprilie 2014.
2. Discuţii despre Balcaniadă
a. Se va investiga posibilitatea de aducere a unui PRO (IRO) până la data de 20 martie. Se vor prezenta
variantele disponibile şi se va lua o decizie în acest sens în cadrul următoarei şedinte de CF.
b. In mailul în care se va trimite Anunţul de Cursă către ţările Balcanice, se va reaminti faptul că
trebuie trimişi Judecători Internaţionali şi/sau Naţionali.
c. Impărţirea sarcinilor pentru balcaniadă:
- Dan Mitici se va ocupa de centralizarea înscrierilor primite şi de corespondenţa cu Federaţiile
Balcanice.
- Alexandru Neagu se va ocupa de alcătuirea Anunţului de Cursă.
- Bogdan Ion va face un necesar de şalupe şi se va ocupa de împărţirea lor.
- Alexandru Neagu, Robert Penciu, Radu Zitti – vor stabili împărţirea boat park-ului, zonele de
birouri etc.
- Radu Zitti va răspunde de delegaţia Greciei
- Anlexandru Neagu va răspunde de delegaţiile – Macedonia şi Albania
- Laurenţiu Boicenco + Dan Mihăescu vor răspunde de delagaţia Bulgariei
- Bogdan Grădinaru va găsi o persoana care va răspunde de delegaţia Turciei
- Radu Frick va răspunde de delelgaţiile Serbia şi Muntenegru
- Daniel Giulescu va răspunde de pachete
- Liviu Doară se va ocupa de împărţirea staţiilor.
- Trezorier – Alexandru Neagu
- Fun şi distracţie – Irina Zitti
- Alexandru Neagu – plan pentru situaţii de urgenta + regulament de desfăşurare a balcaniadei.
- Discuţii cu sponsori – Cosmin Andronic
- Festivitatea de deschidere etc – Bogdan Gradinaru, Robert Penciu, Dan Mihăescu
- Printarea documentelor de cursă – Alexandru Neagu + Dan Mitici
- Foto şi Filmat – Irina Zitti
d. Persoanele care s-au angajat să se ocupe de anumite capitole vor prezenta:
- Contactul cu autorităţile locale – promovarea evenimentului – Cosmin Andronic
- Fotografierea şi Filmarea evenimentului
- Stabilirea secretariatului – Liviu
- Laurentiu Boicenco – va incerca sa gaseasca un beach master
3. Se amâna discutarea noului statut până la data următoarei şedinte de CF. Robert Penciu îi va solicita
domnului Dan Mihăescu fişierul în Word şi îl va invita la data următoarei şedinte de consiliu.
4. Se aprobă propunerea de a organiza un eveniment de lansare a sezonului FRY – cu promovarea unui
concurs de fotografie de yachting cu premii. Până la următoarea şedinţă – Bogdan Gradinaru, Robert
Penciu si Dan Mihăescu vor prezenta planul detaliat.
5. Consiliul federal aprobă iniţiativa Preşedintelui Federaţiei de a solicita Statelor balcanice de a crea o
Uniune Balcanică de Yachting.
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In legătură cu crearea unui sediu juridic al Federaţiei la Constanţa, Consiliul Federal îşi exprimă
disponibilitatea pentru orice modificare a adresei sediului, benefica dezvoltării yachtingului, dar amână
luarea unei decizii până la momentul în care se vor cunoaşte mai multe detalii.
Se aprobă raportul de Activitate pe anul 2013 al Federaţiei Române de Yachting.
Achiziţii – 4 camere video, 20 goarne, echipament sportiv lot naţional (10 persoane - trening, tricouri,
şort, şapcă).
In legătură cu atenţionarea primită la sediul FRY de la Doha Qatar se va trimite un răspuns oficial
semnat de preşedintele FRY.
In cazul competiţiilor internaţionale la care se cere înscrierea prin intermediul autorităţii naţionale,
înscrierea se va face numai cu acordul consiliulului federal. Acest acord poate fi dat online de către
membrii consiliului federal. Inscrierea poate fi făcută de secretarul general, team leader sau antrenorul
federal.
Pentru cazurile de maximă urgenţă se poate vota online după următoarea procedură – preşedintele, unul
dintre cei doi vicepreşedinţi sau secretarul general sunt singurele persoane care pot iniţia procedura de
votare online. Secretarul general va centraliza răspunsurile primite în 48 de ore. Cine nu a votat în timp
util, se considera absent de la vot.
Regulamentele de Funcţionare a Comisiilor – se amână discuţiile.
Diverse
a. Ţări – care trebuiesc invitate la Balcaniada – Cipru, Moldova, Israel, Ucraina, Slovenia, Croatia,
Ungaria.
b. Pentru Cupa de Primăvară şi pentru Campionatul Naţional de Catamarane – Radu Zitti şi Liviu
Doara se vor ocupa în calitate de organizatori a celor două competiţii, de realizare a notei de
fundametare şi a convenţiei pentru împărţirea sumelor de 1500 de lei pe fiecare eveniment.
c. Se decide pentru structurile sportive afiliate FRY care doresc să aibă competiţia postată pe site-ul
oficial FRY, Anunţul de Cursă trebuie trimis la adresa oficiala FRY cu 1 luna înainte.
d. Şeful de delegaţie pentru deplasarea la Regatta Port Bourgas va fi Liviu Doară.
e. La şedinţa ISAF midyear meeting vor participa 2 persoane.
f. Componenţa delegaţiei României care va participa la Campionatul European Zoom8 va fi după cum
urmează - Tarkan Bolat, Eduard Hututui, Alexandru Manea, Răzvan Voicilă şi Ebru Bolat - sportivi.
Country Representative – Ender Bolat şi Antrenor – Eduard Guţă.
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Secr Gen trimite decizia la struct sportive FRY
Se trimite prin email
17.03.2014

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.

