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Regulamentul
de
Organizare şi Funcţionare
al
Federaţiei Române de Yachting

Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare a fost aprobat în Adunarea
Generală a Federaţiei Române de Yachting desfăşurată în 09.04.2016

Capitolul I
Atribuţii şi sarcini ale conducerii federaţiei, colegiilor şi comisiilor
centrale, comisiilor teritoriale de yachting
Art. 1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Preşedintele federaţiei
Coordonează activitatea Consiliului federal şi a Consiliului executiv;
Reprezintă federaţia ȋn faţă organelor de stat şi obşteşti, a forurilor similare din alte ţări,
inclusiv World Sailing (Federaţia Internaţională) direct sau prin vicepreşedinţi sau prin
secretarul federaţiei;
Stabileşte, cerând eventual punctual de vedere al secretarului federaţiei,
ordinea de zi şi materialele ce se prezintă ȋn şedinţele Consiliului federal;
Semnează principalele materiale elaborate de federaţie (planurile strategice de
dezvoltare, bugetul, calendarul sportiv etc.);

Art. 2.
2.1.
2.2.

Vicepreşedinţii federaţiei
Ȋndeplinesc atribuţiile preşedintelui ȋn lipsa acestuia;
Coordonează, din ȋnsărcinarea Consiliului federal unele acţiuni, precum şi
activitatea unor comisii şi colegii centrale;

Art. 3.
3.1.

Secretarul federaţiei
Urmăreşte ȋndeplinirea planului de muncă şi a hotărârilor de Consiliu federal şi a
Consiliului executiv;
Asigură ȋndeplinirea executivă a sarcinilor curente ȋn baza hotărârilor şi
regulamentelor ȋn vigoare şi informează ȋn acest sens Consiliul federal;
Prezintă preşedintelui punct de vedere cu privire la ordinea de zi a şedinţelor de
Consiliu federal şi/sau de Consiliului executiv, pe baza planului de muncă şi ajută la
elaborarea materilalelor care urmează a fi prezentate;
Asigură, prin colegiile şi comisiile centrale şi judeţene, organizarea acţiunilor prevăzute
ȋn calendarul intern şi internaţional al federaţiei;
Angajează bugetul federaţiei pentru fiecare acţiune, ȋn baza calendarului intern şi
internaţional, a planului de pregătire a loturilor şi a bugetului aprobat de
Minsterul Tineretului şi Sportului, cu respectarea normelor legale ȋn vigoare;
Asigură, ȋmpreună cu membrii Consiliului federal, controlul şi ȋndrumarea
comisiilor şi colegiilor centrale şi organizează munca de control şi ȋndrumare a
comisiilor judeţene;
Primeşte şi rezolvă corespondenţa adresată federaţiei, informând Consiliul federal şi
Consiliul ex ecutiv asupra p rinci pal elor probl eme ridicate, semnează
corespondenţa federaţiei;
Pregăteşte ȋmpreună cu comisiile şi colegiile centrale şi supune aprobării Consiliului
federal, propuneri referitoare la:
(a) - planurile de muncă;
(b) - sarcinile membrilor Consiliului federal şi a Consiliului executiv cu privire la
ȋndeplinirea planurilor de muncă;
(c) - calendarul sportiv intern şi internaţional;
(d) - bugetul federaţiei;
(e) - sportivii, antrenorii, oficialii de cursă invitaţi la competiţii, cantonamente,
cursuri de instruire etc.;
(f) - componenţa delegaţiilor pentru deplasări la competiţii internaţionale;
Urmăreşte respectarea normelor elaborate de Ministerul Tineretului şi Sportului care
reglementează diferitele domenii ale activităţii sportive;

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

3.9.

Art. 4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.

Antrenorul federal
Conduce şi coordonează ȋntreaga activitate a Colegiului Central al antrenorilor, a
tuturor antrenorilor ȋncadraţi ȋn secţiile de yachting ale structurilor sportive afiliate;
Propune componenţa loturilor naţionale, a colectivelor tehnice şi a planurilor de pregătire
respective;
Asigură ȋndrumarea şi controlul de specialitate, al pregătirii loturilor naţionale, precum şi
a secţiilor de performanţă din structurile sportive afiliate;
Propune concepţia de pregătire a sportivilor;
Colaborează la elaborarea sistemului de selecţie a valorilor sportive;
Studiază literatura de specialitate din alte ţări şi, pe baza materialelor proprii, elaborează
buletinul metodic al federaţiei;
Atribuţiile cuprinse ȋn art. 5 (de mai jos), revin şi antrenorului federal;

Art. 5.

Comisia de cenzori funcţionează în baza unui regulament propriu care după aprobarea
de către Consiliul federal face parte din prezentul Regulament de Organizare şi
Funcţionare al Federaţiei Române de Yachting.

Art. 6.

Comisia de apel – litigii funcţionează în baza unui regulament propriu care după
aprobarea de către Consiliul federal face parte din prezentul Regulament de Organizare
şi Funcţionare al Federaţiei Române de Yachting.

6.1.

Comisia de apel, functionează conform articolului 59 din Actul Adiţional nr 1 la
Statutul Federaţiei Române de Yachting.

Art. 7.

Comisia de disciplina funcţionează în baza unui regulament propriu care după aprobarea
de către Consiliul federal face parte din prezentul Regulament de Organizare şi
Funcţionare al Federaţiei Române de Yachting.
Are posibilitatea de judecare a cazurilor de indisciplină ȋntâmplate ȋn timpul
concursurilor sau semnalate ȋn activitatea sportivilor, antrenorilor şi/sau oficialilor de
cursă şi face propuneri de sancţionare a celor vinovaţi;
Judecă sancţiunile dictate de conducerile secţiilor ȋmpotriva sportivilor şi
antrenorilor şi face propuneri pentru aprobarea sau modificarea acestora;
Controlează climatul de ordine şi disciplină din activitatea secţiilor; abaterile constatate
le judecă şi face propuneri de sancţionare a celor vinovaţi.

7.1.
7.2.
7.3.
Art. 8.

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.

Colegiul central al antrenorilor funcţionează în baza unui regulament propriu care după
aprobarea de către Consiliul federal face parte din prezentul Regulament de Organizare
şi Funcţionare al Federaţiei Române de Yachting.
Stabileşte şi formulează periodic concepţia de pregătire privind activitatea de
performanţă, ţinând cont de evoluţia şi progresul yachtingului pe plan mondial;
Ȋn funcţie de această concepţie, stabileşte orientarea, conţinutul şi metodica procesului
de antrenament, ȋn raport cu particularităţile de vârstă;
Organizează anual studii şi cercetări orientate spre problemele majore, ȋn
scopul ȋmbunătăţirii permanente a activităţii, ridicării performanţelor la nivelul
cerinţelor mondiale;
Studiază literatura de specialitate pentru a fi la curent cu noutăţile pe plan mondial şi
acţionează pentru valorificarea teoriei şi practicii avansate;
Ţine legătura cu Centrul de cercetări al Ministerului Tineretului şi Sportului,
Institutul Naţional de Medicină Sportivă, Centrul Naţional pentru Formarea şi
Perfecţionarea Antrenorilor şi cu catedrele de yachting ale diferitelor centre universitare
pentru elaborarea unor studii şi valorificarea cercetărilor şi datelor ştiinţifice;

8.6.

8.7.
8.8.
8.9.
8.10.
8.11.
8.12.
8.13.
8.14.
Art. 9.

9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.
Art. 10.

10.1.
10.2.
10.3.

Difuzează tuturor structurilor sportive afiliate la Federaţia Română de
Yachting concluziile lucrărilor de specialitate, concepţia de pregătire şi
orientare metodică, transmite indicaţii metodice cu privire la pregătirea sportivilor ȋn
diferite perioade ale anului competiţional;
Discută şi avizează componenţa loturilor reprezentative şi planurilor de
pregătire a acestora – prezentate de antrenorii loturilor – şi le supune aprobării Consiliului
federal;
Analizează şi, la cerere, supune aprobării Consiliului federal, informări şi concluzii
privind modul de desfăşurare a campionatelor naţionale, precum şi
comportarea sportivilor ȋn regate naţionale şi internaţionale;
Organizează sesiuni şi comunicări ştiinţifice, consfătuiri metodice, cursuri de
pregătire şi perfecţionare a antrenorilor;
Ȋndrumă şi coordonează procesul de instruire din secţii, loturi, cantonamente etc.,
Exercită controlul asupra muncii antrenorilor şi avizează contractele acestora; ţine
evidenţa activităţii tuturor antrenorilor;
Face propuneri pentru recompensare sau penalizare a antrenorilor, ȋn funcţie
de activitatea depusă;
Ȋndrumă şi coordonează activitatea colegiilor judeţene de antrenori;
Avizează apariţia lucrărilor de specialitate;
Colegiul Central al Oficialilor de Cursă funcţionează în baza unui regulament propriu
care după aprobarea de către Consiliul federal face parte din prezentul Regulament de
Organizare şi Funcţionare al Federaţiei Române de Yachting.
Urmăreşte aplicarea ȋn practică a regulamentului;
Propune Consiliului federal sau Consiliului executiv, componenţă nominală a
eventualelor comitete de apel;
Îndrumă activitatea colegiilor judeţene şi/sau municipal ale oficialilor de cursă;
Organizează seminarii şi examene pentru certificarea sau recertificarea
oficialilor de cursă;
Ţine evidenţa oficialilor de cursă;
Întocmeşte în lunile noiembrie – februarie şi supune spre avizare Consiliului
federal lista oficialilor de cursă care au care au dreptul să oficieze la
competiţii;
Avizeză, dacă este cazul, aplicaţiile oficialilor de cursă care doresc să devină oficiali de
cursă internaţionali;
Comisia tehnică şi a asociaţiilor de clasă funcţionează în baza unui regulament propriu
care după aprobarea de către Consiliul federal face parte din prezentul Regulament de
Organizare şi Funcţionare al Federaţiei Române de Yachting.
Propune componenţa nominală a comisiilor tehnice la campionatele naţionale,
concursurile de selecţie şi concursuri internaţionale desfăşurate ȋn ţară;
Răspunde de instruirea membrilor din comisiile tehnice care vor efectua măsurătorile la
campionatele naţionale;
Ȋntocmeşte raportul pentru comitetul de cursă, după validarea
ambarcaţiunilor, cu propuneri de remediere a defecţiunilor constatate şi de excludere a
ambarcaţiunilor neregulamentare;

Art. 11.

Comisia de competiţii, evidenţă şi clasificări funcţionează în baza unui regulament
propriu care după aprobarea de către Consiliul federal face parte din prezentul
Regulament de Organizare şi Funcţionare al Federaţiei Române de Yachting.

11.1.

Elaborează regulamentele şi instrucţiunile de cursă pentru concursurile de nivel
naţional, ȋn conformitate cu regulamentul international;

11.2.

Elaborează calendarul competiţional naţional anual pe care ȋl supune aprobării
Consiliului federal, ȋndrumă comisiile teritoriale ȋn alcătuirea calendarul sportiv
local;

11.3.

Asigură pregătirea şi organizarea ȋn condiţii optime a competiţiilor naţionale;

11.4.

Omologhează rezultatele şi clasamentele finale ale campionatelor naţionale;

11.5.

Ţine evidenţa rezultatelor competiţiilor din calendarul competiţional naţional
şi a rezultatelor sportivilor români la competiţiile internaţionale desfăşurate ȋn
ţară şi străinătate;

11.6.

Soluţionează cererile de transferare a sportivilor ȋn conformitate cu prevederile
Regulamentului de transferări ȋn vigoare şi ţine evidenţa lor;

11.7.

Acordă categoriile de clasificare în conformitate cu Regulamentul Federaţiei Române
de Yachting de clasificare a sportivilor;

11.8.

Propune Consiliului federal afilierea provizorie şi Adunării generale afilierea definitivă
a structurilor sportive şi/sau dezafilierea structurilor sportive şi ţine permanent evidenţa
acestora;

Art. 12.

Comisia Offshore şi Yachting cu motor funcţionează în baza unui regulament propriu
care după aprobarea de către Consiliul federal face parte din prezentul Regulament de
Organizare şi Funcţionare al Federaţiei Române de Yachting.
Organizează activitate yachtingului offshore, cu vele sau cu motor.
Elaborează normele de împărţire a ambarcaţiunilor ORC şi/sau IRC în divizii Racer şi
Cruiser pentru competiţiile interne.
Reprezintă, prin preşedintele comisiei, Federaţia Română de Yachting, ȋn organismele
internaţionale şi ȋn şedinţele acestora.
Elaborează ȋntreaga corespondenţă cu organismele internaţionale de resort şi o prezintă
consiliului federal.

12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
Art. 13.

Comisia de Marketing şi Relaţii Publice funcţionează în baza unui regulament propriu
care după aprobarea de către Consiliul federal face parte din prezentul Regulament de
Organizare şi Funcţionare al Federaţiei Române de Yachting.

13.1.

Ȋntocmeşte planul de popularizare a yachtingului ȋn rândul copiilor, elevilor,
tineretului şi tuturor cetăţenilor, pe care ȋl supune aprobării Consiliului federal,
urmăreşte realizarea lui ȋn practică;

13.2.

Avizează forma şi conţinutul materialelor de propagandă;

13.3.

Ţine legătura permanentă cu presa, radioul şi televiziunea ȋn vederea apariţiei periodice
a unor materiale privind popularitatea yachtingului.

Art. 14.

Comisiile şi colegiile centrale ale federaţiei ţin şedinte periodice. La nevoie, ele pot fi
convocate de preşedintele sau secretarul federaţiei, precum şi de preşedintele
comisiei sau colegiului central respectiv.

Art. 15.

Comisiile şi colegiile centrale deliberează statutar numai ȋn prezenţa majorităţii
membrilor. Ȋn lipsa preşedintelui, şedinta este condusă de un membru desemnat
de cei prezenţi.

Art. 16.

Hotărârile se iau prin vot deschis, cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi. Ȋn caz
de paritate, votul preşedintelui de şedinţă este precumpănitor.

Art. 17.

Hotărârile comisiilor centrale pot fi atacate cu apel la Comisia de Apel-Litigii.

Art. 18.

Unul din membrii prezenţi a fi ȋnsărcinat cu ȋntocmirea procesului verbal al
şedintei, care se păstrează ȋntr – un registru special, fiind semnat de preşedinte şi de
ceilalţi membri.

Art. 19.

Fiecare şedinţă ȋncepe cu citirea proesului verbal al şedinţei precedente. Orice
modificare a procesului verbal citit se va consemna ȋn procesul verbal al şedinţei ȋn
care s-au adus modificările. Procesul verbal va fi prezentat secretarului federaţiei, spre
informare, ȋn termen de 3 zile de la data ţinerii şedinţei.

Art. 20.

Comisiile şi colegiile centrale vor coresponda cu Comisiile judeţene sau structurile
sportive afiliate numai prin intermediul secretarului federaţiei, care va ȋnregistra toată
corespondenţa primită sau expediată.

Art. 21.

Şedinţele colegiilor şi comisiilor centrale sunt şedinţe publice.

Art. 22.

Comisiile judeţene de yachting vor rezolva aceleaşi probleme menţionate ȋn articolele
anterioare, limitat ȋnsă la raza lor teritorială. Comisia de yachting a Municipiului
Bucureşti va avea atribuţii de comisie judeţeană.

Art. 23.

Comisiile judeţene de yachting vor ȋndeplini, ȋn limita competenţei lor teritoriale şi
următoarele atribuţii:
a)
– exercită controlul şi ȋndrumarea de specialitate, urmărind modul cum secţiile
de yachting din structurile sportive afiliate şi cadrele tehnice respectă normele
şi instrucţiunile stabilite de federaţie;
b)
– propune direcţiei judeţene bugetul necesar activităţii de yachting;
c)
– organizează evidenţa secţiilor de yachting afiliate, sportivilor legitimaţi,
activităţii competiţionale etc.;
d)
– anual, la cererea secretarului federaţiei întocmeşte raportul de activitate pentru a
fi introdus în raportul de activitate care va fi prezentat adunării generale a
Federaţiei Române de Yachting;
Capitolul II
Sectia de yachting

Art. 24.

Art. 25.

Secţia de yachting din cluburi, constituie unitatea de bază a activităţii.
Secţia se organizează ca şi structură sportivă de drept public sau de drept privat conform
regulamentului de organizare şi funcţionare al acestora.
Secţia este formată din membri activi (sportivi, antrenori etc.) precum şi
din persoanele care cunosc regulamentul asociaţiei (clubului) sportive respective şi
consimt ȋn mod voluntar să sprijine activitatea sectiei.
Secţia este condusă de un consiliu, compus din 3–7 persoane, ales ȋn Adunarea Generală.
Secţia are următoarele sarcini:
a)
– angrenarea copiilor şi tineretului ȋn practicarea sistematică a yachtingului;
b)
– formarea de sportivi valoroşi, care să reprezinte cu cinste culorile
asociaţiei (clubului) sportive şi yachtingul românesc ȋn ȋntâlnirile
sportive interne şi internaţionale;
c)
– ȋntocmirea anuală a calendarului sportiv şi bugetului secţiei, pe care ȋl va supune
aprobării consiliului asociaţiei (clubului) respective;
d)
– organizarea permanentă a activităţii de pregătire şi competitionale,
luând măsurile necesare pentru prezentarea ȋn bune condiţii la competiţiile
sportive prevăzute ȋn calendar, cu respectarea normelor prevăzute ȋn Statutul
Federaţiei Române de Yathing;
e)
– păstrarea şi ȋmbunătăţirea continuă a bazei materiale a asociaţiei;

f)
Art. 26.

– ţinerea legăturii permanente cu organele Federatiei Române de Yathing;

Pentru susţinerea intereselor ȋn faţa diferitelor organe ale Federatiei Române de
Yachting, sectia ȋşi va desemna un reprezentant oficial şi o adresă oficială de email. Nu
va fi luată ȋn considerare oficial decât dacă acea persoană care deţine o delegaţie scrisă
şi ştampilată din partea organului de conducere al clubului sau asociaţiei sportive.
Fiecare secţie este obligată a–şi trimite reprezentantul său la şedintele comisiei
judeţene su alte şedinte convocate special de organele locale sau ale federaţiei.
Capitolul III
Afilierea secţiei de yachting

Art. 27.

Pentru a participa la competiţiile oficiale, secţia de yachting trebuie să fie afiliată
la Federatia Română de Yachting. Afilierea este actul prin care secţia recunoaşte
autoritatea federaţiei. Totodată, prin afiliere, federaţia oficializează existenţa
secţiei respective, luarea şi ţinerea ȋn evidenţă şi ȋnscrierea acesteia printre unităţile
care au drept de participare la competiţiile oficiale.
Ȋn acest scop, asociaţia (clubul), având şi acordul scris al organului lor imediat superior,
vor ȋnainta federaţiei, următoarele acte:
− cererea de afiliere tip care poate fi descărcată în format editabil de pe site-ul oficial al
federaţiei – www.fry.ro – completată la toate rubricile şi însoţită de toate
documentele prevăzute în aceasta;
− copia chitanţei sau ordinului de plată cu care s–a plătit taxa de afiliere;

Art. 28.

Ȋn competiţiile oficiale, secţia afiliată va purta ȋn mod obligatoriu denumirea ȋnscrisă ȋn
cererea de afiliere.
Schimbări de denumire

Art. 29.

Secţia de yachting nu–şi poate schimba denumirea decât ȋn cazul când asociaţia
(clubul) din care face parte a obţinut avizul organului său tutelar şi al direcţiei judeţene
de care aparţine.
Ȋn acest caz, asociaţia (clubul) va comunica ȋn scris, Federaţiei Române de Yachting
propunerea de schimbare a denumirii ȋmpreună cu avizele respective.
Ȋn caz că aprobă, Federaţia Română de Yachting va anunţa ȋn scris, comisiei judeţene
de yachting confirmarea oficială şi data.
Ȋn baza acestei comunicări, secţia va prezenta Comisiei de Competiţii, Evidenţă şi
Clasificări a federaţiei, carnetele/cardurile de legitimare pentru efectuarea schimbării
denumirii.
Comisia de competiţii, evidenţă şi clasificări va efectua schimbarea denumirii ȋn
carnetele/cardurile de legitimare numai după ce asociaţia (clubul) va prezenta
chitanţa de achitare a taxei de schimbare a denumirii.
Capitolul IV
Fuziuni; desfacerea fuziunii

Art. 30.

Art. 31.

Secţiile de yachting afiliate la Federaţia Română de Yachting pot fuziona ȋntre ele
numai ȋn perioada dintre terminarea campionatelor naţionale pe anul în curs şi data de
01 Martie anul următor.
Propunerea de fuziune semnată de preşedintii asociaţiilor (cluburilor), se va ȋnainta
Federaţiei Române de Yachting spre ratificare, comunicându–se totodată şi noua
denumire a secţiei de yachting rezultată din fuziune.
Ȋn cazul ȋn care fuziunea a fost ratificată de către Federaţia Română de
Yachting, secţia de yachting rezultată din fuziune rămâne afiliată, secţiile care au
fuzionat fiind scoase din evidenţa federaţiei.

Federaţia va transmite ratificarea fuzionării, comisiilor juetene de yachting de
care apartin secţiile fuzionate, ȋn termen de 30 de zile, urmând ca acestea să comunice
secţiilor respective.
Fuziunea devine valabi1ă numai de la data stabilită de Federaţia Română de Yachting şi
numai după ce secţia rezultată din fuziune prezintă Federaţiei Române de Yachting,
chitanţa de plată a taxei de fuziune.
Art. 32.

Sportivii secţiilor care fuzionează rămân de drept legitimaţi la secţia rezultată din
fuziune.
Federaţia va trece ȋn carnetele/cardurile de legitimare ale sportivilor noua denumire a
secţiei, cu specificaţia „prin fuziune" şi data aprobării fuziunii.
Ȋn cazul ȋn care sportivii secţiilor care fuzionează sunt sancţionati, ei nu ȋşi vor putea
relua activitatea competiţională decât după expirarea sancţiunii.

Art. 33.

Secţiile de yachting care ȋn urma fuziunii au fost scoase din evidenţa federaţiei, se vor
putea reafilia separat numai după trecerea a doi ani.

Art. 34.

Ȋn cazul când una sau ambele secţii care fuzionează au obligaţii materiale nelichidate,
aceste obligaţii vor reveni secţiei rezultate din fuziune.

Art. 35.

Desfacerea fuziunii se va putea face la minimum doi ani de la ratificarea acesteia
de către Federaţia Română de Yachting.
Desfiinţarea unei secţii

Art. 36.

Desfiinţarea unei secţii de yachting poate avea loc numai ȋn baza hotărârii
majorităţii membrilor săi, aprobată de consiliul asociaţiei (clubului).
Hotărârea de desfiinţare, cu avizul Direcţiei Judeţene pentru Tineret şi
Sport şi a organului ierarhic superior, se va ȋnainta spre ratificare Federaţiei
Române de Yachting care va stabili data oficia1ă a scoaterii din evidenţă a secţiei
respective.
Ratificarea desfiinţării va fi comunicată de federaţie ȋn termen de 30 zile.
Radieri

Art. 37.

La sfârşitul fiecărui an, comisiile judeţene de yachting vor propune federaţiei secţiile care
ȋn decurs de doi ani de zile nu au mai participat la nici o competiţie oficială.
Ratificarea radierii unei secţii se va efectua de federaţie, care va stabili şi data oficială a
scoaterii ei din evidenţă, care se va comunica comisiei judeţene de yachting şi
secţiei de yachting ȋn termen de 30 de zile.

Art. 38.

Secţiile de yachting scoase din evidenţă prin radiere sau desfiinţare, ȋn cazul reȋnfiinţării
lor, se vor putea reafilia respectând condiţiile prezentului regulament, ȋnsă numai după
trecerea unei perioade de cel puţin doi ani de la data scoaterii sale din evidenţa
federaţiei.
Capitolul V
Sportivi

Art. 39.

Pentru a putea participa la curse oficiale, un sportiv trebuie să fie membru al unei
secţii de yachting afiliate la federaţie, să posede carnet/card de legitimare
(eliberat conform prevederilor legale) cu viza anuală pe anul în curs achitată, cu
viza medicală la zi şi să posede brevet de timonier începător sau definitive şi să
aibă drept de participare.
Un sportiv se poate legitima numai pe numele său legal. Orice nerespectare a acestei
prevederi, va determina anularea carnetului/cardului de legitimare şi sancţionarea celor
vinovaţi.

Art. 40.

La campionatele naţionale şi la concursurile de sub egida Federaţiei Române de
Yachting, pot participa numai sportivii care îndeplinesc condiţiile de participare
prevăzute în regulamentul cadru de desfăşurare al campionatelor naţionale,
anunţul de cursă şi instrucţiunile de cursă, elaborate de autoritatea organizatoare a
competiţiei.

Art. 41.

Sportivii sunt obligaţi să păstreze ordinea şi disciplina pe toată durata
concursului cât şi în toate împrejurările în care vin în contact cu oficialii organelor
federaţiei, ai cluburilor sau asociaţiilor sportive din care fac parte sau din care fac parte
adversarii, cu oficialii de cursă şi cu publicul.

Art. 42.

La concursuri sportivii sunt obligaţi:
a) – să se prezinte echipaţi în conformitate cu prevederile regulamentare;
b) – să–şi respecte partenerii de întrecere;
c) – să aibă o atitudine corectă faţă de public şi oficialii competiţiei;
Legitimarea sportivilor

Art. 43.

Legitimarea este operaţiunea prin care un sportiv îşi reglementează situaţia legală la
structura sportivă pe care o reprezintă în concursuri.

Art. 44.

Legitimarea sportivilor pentru secţiile afiliate, se efectuează de Comisia de
competiţii, evidenţă şi clasificări.

Art. 45.

Pentru legitimarea sportivilor noi, asociaţia (clubul) va prezenta comisiei următoarele:
− cerere de legitimare tip care poate fi descărcată în format editabil de pe site-ul
oficial FRY – www.fry.ro – completată la toate rubricile, având data înscrisă
clar, avizul medical cu menţiunea "apt pentru practicarea yachtingului", viza
şi ştampila unităţii sportive la care se legitimează, numărul şi data chitanţei cu
care s–a plătit taxa de legitimare; cererea va purta obligatoriu semnătura
sportivului;
− două fotografii–format legitimaţie;
− declaraţie pe proprie răspundere sau declaraţie a părinţilor sau a tutorilor legali, în
cazul sportivilor minori, că sportivul ştie să înoate.

Art. 46.

Comisia de competiţii, evidenţă şi clasificări va verifica exactitatea datelor
cuprinse în actele de legitimare prezentate, după care se va completa pentru fiecare
sportiv câte un carnet/card şi vor fi înscrişi în registrul de legitimări.
Pe carnet se va aplica o fotografie şi se va autentifica cu ştampila federaţiei. Cardurile nu
vor avea fotografie.
Carnetele/cardurile de legitimare se vor înainta asociaţiei (clubului) în termen de 30 zile
de la primirea actelor.

Art. 47.

Dreptul sportivului de a participa la competiţii oficiale decurge din momentul aprobării
legitimării sau transferării menţionată ca stare la rubrica respectivă din carnetul de
legitimare.

Art. 48.

Un sportiv poate fi legitimat numai la o singura secţie de yachting afiliată la Federaţia
Română de Yachting.
În situaţia când un sportiv va cere legitimarea sa pentru două sau mai multe secţii de
yachting, va rămâne valabilă prima cerere, celelalte anulându–se.

Art. 49.

În caz de pierdere sau deteriorare a carnetului/cardului de legitimare, asociaţia
(clubul) va cere comisiei de competiţii, evidenţă şi clasificări un duplicat.
Cererea de eliberare a duplicatului, va fi însoţită de:
− o fotografie tip legitimaţie;

− numărul chitanţei sau OP de plată pentru eliberarea duplicatului;
− o adresă din partea asociaţiei (clubului) prin care se declară nul carnetul/cardul de
legitimare vechi;

Art. 50.

Viza anuală a sportivilor se va efectua de Comisia de competiţii, evidenţă şi clasificări
până la data de 01 Aprilie, anul respectiv. Pentru efectuarea vizei anuale, asociaţiile
(cluburile), vor prezenta comisiei borderoul cu numele şi vârsta (sub 18 ani inclusiv sau
peste 18) sportivilor pentru care se cere viza anuală;
În baza borderoului comisia va emite factura şi după prezentarea dovezii plăţii va opera
viza anuală în baza de date FRY.

Art. 51.

Pentru a putea participa la competiţiile oficiale, este responsabilitatea clubului de care
aparţine sportivul să verifice ca sportivul să aibă o viză nedicală valabilă pe perioada
desfăşurării competiţiei. Avizul medical este valabil şase luni de la data emiterii.

Art. 52.

Sportivii legitimaţi se pot transfera de la o secţie a unei asociaţii (club) la alta, la datele
şi cu respectarea regulamentului de transferare în vigoare.

Art. 53.

Titlurile şi categoriile de clasificare sportivă sunt în conformitate cu Regulamentul de
clasificare al sportivilor FRY în vigoare.

Art. 54.

Titlurile şi categoriile de clasificare sportivă se acordă la solicitarea scrisă a asociaţiei
(clubului) din care face parte sportivul.

Art. 55.

Pentru fapte incompatibile cu calitatea de cetăţean al României, titlurile şi categoriile
sportive pot fi retrase prin hotărârile organelor care le–au acordat.
Transferarea sportivilor

Art. 56.

Transferarea sportivilor se va face în conformitate cu Regulamentul de transferare al
sportivilor de la o structură sportive la alta care face parte din prezentul Regulament de
Organizare şi Funcţionare al Federaţiei Române de Yachting.
Clasificarea sportivilor

Art. 57.

Clasificarea sporivilor se va face în conformitate cu Regulamentul de clasificare a
sportivilor din România la yachting care face parte din prezentul Regulament de
Organizare şi Funcţionare al Federaţiei Române de Yachting.
Indemnizaţii sportive

Art. 58.

Indemnizaţiile sportive se pot acorda numai în conformitate cu Normele proprii ale
Federaţiei Române de Yachting pentru acordarea de indemnizaţii sportive care fac parte
din prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare al Federaţiei Române de
Yachting.
Capitolul VI
Despre desfăşurarea competiţiilor de yachting

Art. 59.

Calendarul competiţional al Federaţiei Române de Yachting va fi postat pe site-ul
oficial FRY – www.fry.ro.

Art. 60.

Structurile sportive afiliate trebuie sa trimita la solicitarea comisiei de competii,
evidenţă şi clasificări competiţiile pe care le doresc incluse în calendarul competiţional
al Federaţiei Române de Yachting.

Reguli de organizare a Campionatelor Naţionale
Art. 61.

Campionatele naţionale vor fi organizate şi se vor desfăşura conform Regulamentului
cadru de desfăşurare al campionatelor naţionale care face parte din prezentul
Regulament de Organizare şi Funcţionare al Federaţiei Române de Yachting, în vederea
stabilirii campionilor naţionali la diversele clase de concurs.
Concursuri internaţionale

Art. 62.

Federaţia Română de Yachting este singura în drept să angajeze loturile
naţionale în concursuri internaţionale în ţară cât şi în străinătate.

Art. 63.

Asociaţiile (cluburile) care doresc să–şi angajeze sportivii în concursuri
internaţionale în ţară sau străinătate, vor trebui, în mod obligatoriu, să aibă avizul
Federaţiei Române de Yachting.

Art. 64.

Prin legitimarea sa, sportivul îşi asumă în mod tacit obligaţia de a răspunde la orice fel
de comunicări oficiale ale Federaţiei Române de Yachting.
Sportivului căruia i se face cinstea de a reprezenta ţara într–un concurs internaţional,
are obligatia de a–şi folosi toate calităţile de care dispune, în caz contrar fiind pasibil de
sancţionare în raport cu deficienţele de comportare.

Art. 65.

Sportivii convocaţi de Federaţia Română de Yachting la cantonamente, selecţii,
concursuri etc. ale loturilor naţionale sunt obligati să se prezinte la data şi locul fixat
prin comunicare oficială.
În caz de nerespectare nejustificată sau plecare nejustificată înainte de încheierea
acţiunii, sportivii vor fi suspendaţi din oficiu timp de 6 luni.

Art. 66.

Sportivii care în timpul activităţii de pregătire a loturilor sau în concursuri
internaţionale, se vor comporta nesportiv, nerespectând normele de activitate stabilite,
sunt pasibili de sancţiuni disciplinare, apreciate ca stare de Consiliul federal.

Art. 67.

Participările internaţionale se vor perfecta pentru date calendaristice care să nu se
suprapună cu datele campionatelor naţionale.

Art. 68.

După participarea la un concurs internaţional în străinătate, asociaţiile
(cluburile) au obligaţia de a prezenta la Federaţia Română de Yachting, în termen de 3
zile de la terminarea competiţiei, clasamentul final oficial al concursului.
Echipele care nu vor respecta instrucţiunea de mai sus vor fi sancţionate cu
interzicerea de participare la orice fel de concurs internaţional pe timp de un an de zile.
Capitolul VII
Despre antrenori

Art. 69.

Antrenorii de yachting vor activa şi vor avea drepturile şi obligaţiile prevăzute în
regulamentul pentru calificarea, funcţionarea şi clasificarea antrenorilor de sport,
elaborat de Ministerul Tineretului şi Sportului.
Capitolul VIII
Măsuri disciplinare

Art. 70.

Nerespectarea Statutului FRY inlusiv actele adiţionale la statut, regulamentului de
organizare şi funcţionare, a regulamentelor comisiilor şi colegiilor FRY şi hotărârilor
Federaţiei Române de Yachting, vor fi luate ȋn discuţie de organele federaţiei,
pentru a fi stabilite măsurile corespunzătoare.

Art. 71.

Pot fi aplicate următoarele sancţiuni:
a) – Pentru asociaţii (cluburi sportive, secţiile affiliate):
− avertisment;
− ridicarea dreptului de organizare de concursuri, de la o lună la un an;
− radierea secţiei;
− excluderea secţiei;
b) – Pentru membrii secţiilor de yachting afiliate, conducători, oficiali, medici,
activişti voluntari:
− avertisment;
− suspendarea de la o lună la un an;
− excludere;
c) – Pentru sportivii legitimaţi:
− avertisment;
− suspendare de la o lună la doi ani;
− excluderea din activitatea sportivă;
d) – Pentru oficiali de cursă:
− avertisment;
− suspendarea de la o lună la doi ani;
− radierea;
e) – Pentru antrenori:
− avertisment;
− suspendarea de la o lună la doi ani;
− orice altă sancţiune prevăzută ȋn regulamentul de calificare, clasificare şi
funcţionare al antrenorilor de sport;

Art. 72.

Toate sancţiunile se vor aplica ȋn funcţie de gravitatea abaterii ş i
antecedentele vinovatului.
Sancţiunile vor intra ȋn vigoare după aprobarea Consiliului federal.

Art. 73.

Asociaţiile (cluburile) sportive, secţiile de yachting afiliate, sportivii lor,
antrenorii, voluntarii, sunt supuşi unei acţiuni disciplinare şi de supraveghere.
Prin acţiunea disciplinară se ȋnţelege dreptul de a hotărȋ şi aplica sancţiuni disciplinare.
Prin acţiune de supraveghere se ȋnţelege dreptul de a controla, observa şi aprecia
activitatea celor menţionaţi mai sus.
Acţiunea de supraveghere şi disciplinară aparţine Federaţiei Române de Yachting şi
comisiilor din subordinea sa, ȋn limita competenţelor lor.

Art. 74.

Acţiunea disciplinară se va deschide:
− ȋn urma unui raport al unui organ al Federaţiei Române de Yachting, pe baza unui
raport de supraveghere;
− ȋn baza unei sesizări scrise din partea organelor Federaţiei Române de Yachting sau
direcţiilor judeţene;
− ȋn urma unei reclamaţii scrise şi semnate;

Art. 75.

Sancţiunile prevăzute mai sus, cu excepţia radierii, excluderii şi retrogradării se aplică
atât de comisiile judeţene (care vor trebui să anunţe Federaţia Română de Yachting de
sancţiunile aplicate) cât şi de comisiile centrale ale Federaţiei Române de Yachting.
Radieri, excluderi, retrogradări se vor aplica numai de către Federaţia Română de
Yachting ȋn baza propunerilor motivate ale organelor sale din subordine.

Art. 76.

Asupra deciziilor de sancţionare, se poate face apel la organul federal ierarhic
superior. Până la rezolvarea apelului sancţionarea aplicată rămâne valabilă. Ȋn situaţia
când se prezintă date cu probe noi, necunoscute la data aplicării sancţiunii, decizia de
sancţionare poate fi rediscutată şi de organul care a aplicat-o.

Art. 77.

Orice sancţiune (excepţie radierea şi excluderea), se va considera prescrisă după un
termen de 2 ani de zile, ȋn afara cazului când nu a survenit alta nouă ȋntre timp.
Capitolul IX
Procedura

Art. 78.

Nici o persoană nu se poate adresa nici unei curţi de justiţie decât după efectuarea
tuturor paşilor prevăzuţi în prezentul Capitol IX – Procedura.

Art. 79.

Nerespectarea Statutului inclusiv actele adiţionale la acesta, Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare, Regulamentelor comisiilor şi colegiilor Federaţiei Române
de Yachting precum şi a dispoziţiilor disciplinare, săvârşite de sportivi, antrenori,
oficiali, medici, secţii de yachting şi membrii acestora, litigiile de natură tehnică,
administrativă, financiară sau organizatorică dintre secţiile de yachting, ȋntr–un
cuvânt, orice cauză derivând din activitatea de yachting, se va rezolva de către
organele Federaţiei Române de Yachting, conform normelor procedurale menţionate
mai jos:

Art. 80.

Acţiunea poate fi deschisă din oficiu, fie ȋn urma unei cereri (contestatie, ȋntâmpinare,
memoriu, reclamaţie etc.) adresată organelor Federaţiei Române de Yachting de către
cei ȋn drept. Rapoartele observatorilor federali, precum şi cele ale organelor federaţiei
sunt socotite sesizări din oficiu, pe baza lor putând fi aplicate prevederile
regulamentului.

Art. 81.

Organele competente să soluţioneze ȋn primă instanţă toate cazurile arătate la
articolele precedente sunt comisiile judeţene şi centrale ale Federaţiei Române de
Yachting, ȋn limita competenţei fiecăreia menţionate ȋn prezentul regulament.

Art. 82.

Organele Federaţiei Române de Yachting sunt ȋn drept de a cerceta şi judeca ȋn toate
aceste categorii, exceptând situaţia când cei ȋn cauză sunt membri ȋn aceste
comisii. Ȋn aceste cazuri, comisiile de yachting respective au numai dreptul de a
cerceta, urmând ca cererea ȋmpreună cu rezultatul cercetărilor să se ȋnainteze
organului federal imediat superior, care va decide.

Art. 83.

Orice problemă neprevăzută ȋn acest regulament, se va soluţiona de către Consiliul
federal.
Despre ȋntâmpinări, memorii, reclamaţii

Art. 84.

Secţiile de yachting ale cluburilor şi asociaţiilor sportive, membrii acestora, sportivii,
antrenorii, oficialii de cursă şi oricare alte persoane implicate ȋn activitatea de
yachting, pot adresa ȋntâmpinări, memorii sau reclamaţii ȋn orice cauză ȋn legătură cu
yachtingul, ȋn situaţia când acestea privesc activitatea lor sau sunt ȋn interesul
dezvoltării yachtingului.

Art. 85.

Orice ȋntâmpinare, memoriu sau reclamaţie trebuie să cuprindă:
− numele, prenumele, domiciliul, telefonul şi calitatea din punct de vedere sportiv al
autorului;
− obiectul cererii cu indicaţii 1ămuritoare a tuturor motivelor şi cu arătarea probelor
pe care se ȋntemeiază;
− dacă există martori se va arăta numele, prenumele, adresa şi telefonul lor;

Art. 86.

Ȋntâmpinările, memoriile sau reclamaţiile se introduc la comisia judeţeană respectivă.
Ȋntâmpinările, memoriile sau reclamaţiile cu privire la organizarea sau desfăşurarea
campionatelor naţionale se introduc la comisia centrală respectivă.

Art. 87.

Dovada datei de introducere a acţiunii se face numai cu adeverinţa eliberată de organul
respectiv, cu numărul de ȋnregistrare sau cu recipisa oficiului postal, când acestea au
fost expediate prin poştă.

Art. 88.

Ȋntâmpinările, memoriile şi reclamaţiile se vor ȋnainta ȋn atâtea exemplare câte părţi
sunt ȋn cauză şi vor fi ȋnsoţite de toate actele necesare. Pentru completarea actelor se va
acorda un singur termen.

Art. 89.

Organul competent a soluţiona ȋntâmpinarea, memoriul sau reclamaţia, va dispune, dacă
va considera necesar, citarea părţilor, a martorilor propuşi şi a oricărei alte persoane ȋn
cel mult 15 zile de la primirea acestora. Citatia se va trimite ȋn aşa fel, ȋncât să parvină
cu cel puţin 3 zile ȋnainte de termenul de judecată.

Art. 90.

Părţile interesate ȋşi vor putea susţine interesele fie direct, fie prin delegaţi din cadrul
comisiilor asociaţiilor (cluburilor) respective, fie prin memorii scrise. Delegaţii vor
prezenta ȋmputerniciri scrise. Membrii Federaţiei Române de Yachting nu pot presta
serviciul de delegat.

Art. 91.

După verificarea ȋndeplinirii formalităţilor de mai sus, organul Federaţiei Române
de Yachting competent, va trece la examinarea cauzei, dând cuvântul părţilor şi
persoanelor propuse ca martori.

Art. 92.

După audierea martorilor şi părţilor interesate, organul competent al
Federaţiei Române de Yachting va examina, sub toate aspectele cauza şi va
hotărȋ, comunicând hotărârea celor interesaţi.
Despre apel

Art. 93.

Apelurile contra hotărârilor comisiilor judeţene de yachting vor fi judecate de comisiile
şi colegiile centrale ale Federaţiei Române de Yachting, iar cele contra hotărârilor
pronuntate de aceştia, se vor judeca de Consiliul federal. Apelurile contra hotărârilor
pronunţate de Consiliul federal vor fi judecate de către Comsia de Apel-Litigii a
Federaţiei Române de Yachting.

Art. 94.

Până la soluţionarea apelului, sancţiunile rămân valabile.
Raporturile ȋntre secţiile de yachting şi sportivii proprii

Art. 95.

Orice sancţiune dictată de asociaţie (club) sau secţie de yachting ȋmpotriva propriilor
sportivi trebuie comunicată ȋn termen de 7 zile sportivului ȋn cauză şi organelor
Federaţiei Române de Yachting (comisiei de competiţii, evidenţă şi clasificări).

Art. 96.

Sportivul sancţionat poate ataca aceste pedepse cu contestaţii la organele Federaţiei
Române de Yachting ȋn termen de 7 zile de la comunicarea sancţiunii, ȋn care caz
organul competent al Federaţiei Române de Yachting va fixa termenul de judecată,
va cita părţile şi va hotărȋ.

Art. 97.

Hotărârile organului local pot fi atacate cu apel la organul federal imediat superior
ȋn termen de 7 zile de la pronunţarea lor. Părţile lipsă la termenul de judecată sunt
datoare a se informa personal de hotărârea luată.

Art. 98.

Ȋn cazul când organul competent nu primeşte nici o comunicare din partea sportivului
sancţionat ȋn termen de 14 zile de la data comunicării clubului sau asociaţiei sportive
respective, va ratifica din oficiu sancţiunea aplicată, comunicând părţilor interesate
această ratificare.

Art. 99.

Sancţiunile aplicate de secţiile din cluburi şi asociaţii ȋmpotriva sportivilor proprii,
nu vor putea deveni executorii decât după ratificarea de către Consiliul federal FRY.
Ȋn acest sens, ele vor prezenta ȋn scris, motivele sancţionării propuse.

Art. 100.

Recidiva se va lua ȋn considerare numai ȋn cazul cand abaterile anterioare au fost
sancţionate şi anunţate la Federaţia Română de Yachting.

Art. 101.

Nu se vor lua ȋn considerare abaterile mai vechi de 3 luni, dacă acestea nu au fost
sancţionate la vremea respectivă de Federaţia Română de Yachting.

Art. 102.

Sancţiunile aplicate de cluburi şi asociaţii sportive, sportivilor proprii, cu respectarea
normelor din prezentul regulament, nu vor putea fi luate ȋn discuţie pentru o eventuală
reducere sau anulare.
Capitolul X
Omologări baze sportive

Art. 103.

Omologările bazelor sportive vor fi făcute în conformitate cu Regulamentul de
omologare a bazelor sportive de yachting.
Capitolul XI
Dispoziţii finale

Art. 104.

Orice situaţie neprevăzută ȋn regulament, va fi analizată şi hotărâtă de Consiliul federal.

