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Nr 463 din 27 martie 2014
DECIZIA NR.
DATA

CONSILIU FEDERAL
57
21 martie 2014

Consiliul Federal al Federaţiei Române de Yachting, ȋntrunit în şedinţă statutară la Năvodari, decide
următoarele:
1. A fost aprobat anunţul de cursă pentru campionatul balcanic 2014. A fost stabilită data limită pentru
trimiterea Anunţului de Cursă data de 06 Aprilie 2014.
2. Metodologia de plată a taxelor anuale este următoarea:
a. Structura sportivă solicită secretariatului FRY pe adresa office@fry.ro emiterea facturii pentru plata
taxelor. Solicitarea trebuie să conţină nominal numele sportivilor cunoscuţi, numele clubului, numele
antrenorilor, arbitrilor precum şi specificarea numărului de locuri solicitate şi plătite pentru care nu
se cunosc nominalizaţii.
b. Secretariatul FRY emite factura aferentă în urma solicitarii.
c. Clubul achita factura şi, dacă plăteşte prin transfer bancar, trimite copia scanata a OP la
office@fry.ro
d. Secretariatul FRY actualizează pe site situaţia taxelor platite. In cazul în care sunt taxe achitate fără
nominalizaţi, aceştia vor putea fi identificaţi printr-o solicitare ulterioară trimisa pe e-mail la
secretariatul FRY în limita lucrurilor preplătite.
e. In cazul în care se solicită plata individual de către persoane fizice care sunt legitimate sau angajate
la o structură sportivă se solicita acceptul scris al respectivei structuri.
3. Eliberarea cardurilor de legitimare se face de către Secretariatul FRY în urma unei solicitări scrise
trimise pe e-mail care să conţină numele sportivului data naşterii, şi clubul la care esta legitimat. Acest
lucru se face în termen de zece zile lucrătoare de la solicitare, fără plata vreunei taxe pentru anul 2014.
Valoarea taxei de emitere pentru anii următori se va stabili odată cu restul de taxe pentru anii următori.
Prin plata taxei anuale pe anul 2014, FRY emite în mod automat noile carduri întru-cât vechile carnete
de legitimare nu mai sunt valabile.
4. Domnul Radu Zitti este persoana desemnata de FRY ca reprezentant în cadrul AG COSR.
5. A fost luată decizia ca orice e-mail primit/transmis de/pe adresa office@fry.ro sa fie transmis membrilor
CF.
6. Următoarea şedinţă de CF a fost stabilita la data de 12.04.2014.
7. Se acceptă solicitarea Nautic Yachting Club de modificare a locului de organizare a Cupei de
primavară, respectiv în sensul de a o unifica cu Cupa de primavară organizată de AJY Constanţa pe
lacul Siutghiol din Constanţa în perioada 8-11.05.2014. Secretarul general va face demersurile necesare
la MTS pentru modificarea anexei 1 la contract şi va modifica corespunzător calendarul competiţional
pe site-ul oficial FRY – www.fry.ro.
8. Se schimbă data desfăşurării Cursului de antrenori în perioada 26-27.04.2014, locul de desfăşurare fiind
Bucureşti. Secretarul general va face demersurile necesare la MTS pentru modificarea anexei 1 la
contract.
9. S-a decis ca FRY sa pună la dispoziţia cluburilor cu care este coorganizator al diverselor campionate
naţionale din materialele aflate în posesie, după cum urmează:
‐ Set complet balize (5 buc);
‐ Ancore balize (5 buc);
‐ Staţii portabile (3 buc)
‐ Anemometru 1 buc
Aceste materiale se pun la dispoziţie către solicitanţi în urma unei adrese scrisă în care se specifică exact
materialele şi numărul lor. Ridicarea lor se va face pe baza unui proces verbal de predare-primire de la
locaţia şi persoana denumită de secretariatul FRY la care se face adresa.
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Acestea se vor returna aceloraşi persoane în max 7 zile de la finalizarea competiţiei în aceiaşi stare şi
aceloraşi persoane. In caz că se constată deteriorarea echipamentelor, se achită valoarea de înlocuire a
acestora care este trecută pe procesul verbal de predare primire. Acordarea acestor materiale se face în
urma aprobării CF on line.
10. Se aprobă ca sportivii care nu au împlinit vârsta de 15 ani dar brevetul de timonier de regată începător a
expirat să aibă dreptul de a da examen pentru un nou brevet de timonier de regată începător.
11. Se aprobă solicitarea Yacht Club Regal Român pentru ca secretarul general să facă la MTS demersurile
necesare pentru obţinerea autorizaţiei de desfăşurare în România a campionatului european Zoom8.
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Semnătura
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Secr Gen trimite decizia la struct sportive FRY
Se trimite prin email
27.03.2014

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.

