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DECIZIA NR.
DATA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

CONSILIU FEDERAL
112
30 septembrie 2017

Discuţii despre taxele anuale 2018 şi modul de plată al acestora.
Discuţii despre sistemul de legitimări.
Stabilirea loturilor naţionale şi a colectivelor tehnice pentru 2018.
Stabilirea datei limită pentru întocmirea calendarului competiţional 2018, inclusiv discuţii
despre programarea datelor de desfăşurare a campionatului naţional dinghy.
Discuţii despre strategia întocmirii cererii de finanţare pentru 2018, inclusiv punctual stagii de
pregătire şi participări la competiţii internaţionale.
Data următoarei şedinţe CF.
Diverse.
Se încep lucrările
Se supune la vot ordinea de zi. Ordinea de zi a fost votată în unanimitate.

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

Faţă de taxele 2017 se aprobă următoarele modificări:
1.1. Taxa de legitimare rămâne neschimbată (100 lei). Pentru legitimările solicitate la mai
puţin de 30 zile înainte de desfăşurarea unui campionat naţional în vederea participării la
acel campionat naţional taxa este de 400 lei.
1.2. Taxa de viză anuală pentru sportivi peste 18 ani – 200 lei. Taxa de viză anuală pentru
sportivii peste 18 ani se reduce cu 50% dacă este plătită până la 30 aprilie 2018.
1.3. Se elimină taxa de viză provizorie.
1.4. Secretarul federaţiei va updata taxele anuale (inclusiv notele) şi le va posta pe site-ul
oficial FRY.
Sistemul de legitimări a fost discutat la pct 1.
Componenţa loturilor naţionale şi a colectivelor tehnice 2018 va fi discutată la următoarea
şedinţă de consiliu federal.
Cu privire la calendarul competiţional 2018 se aprobă următoarele:
4.1. Secretarul federaţiei va solicita cluburilor să trimită, până cel mai târziu 11 octombrie
2017 ora 14.00, propunerile de concursuri (inclusiv campionate naţionale) pe care doresc
să le organizeze în anul 2018.
4.2. Campionatul naţional dinghy 2018 se va desfăşura în perioada 19-27 august 2018.
Strategia de întocmire a cererii de finanţare pentru 2018 va fi discutată la următoarea şedinţă
de consiliu federal.
Următoarea şedinţă de consiliu federal va avea loc în data de 14 octombrie 2017.
Nu au existat probleme diverse
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