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Regulament de Organizare şi Funcţionare al
Comisiei Offshore şi Yachting cu Motor
a Federaţiei Române de Yachting

Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare al Comisiei Offshore şi Yachting
cu Motor a fost aprobat de Consiliul Federal al Federaţiei Române de Yachting prin
decizia nr 115 din 09.12.2017 şi pe cale de consecinţă orice versiuni anterioare ale
prezentului regulamentul sunt anulate.

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1
(1) Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare al Comisiei Offshore si Yachting cu Motor este
întocmit în conformitate cu prevederile Statutului Federaţiei Române de Yachting, cu prevederile Actului
Adiţional nr 1 art. 11(1)c) şi cu prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Federaţiei
Române de Yachting şi va fi supus aprobării Consiliului Federal.
(2) Comisia Offshore si Yachting cu Motor este organ consultativ, specializat pe domeniul curselor de
yachting offshore şi yachting cu motor care sprijină activitatea Consiliului Federal, în conformitate cu
Statutul Federaţiei Române de Yachting, Act Adiţional nr. 1 la acesta şi Regulamentul de Organizare şi
Funcţionare al Federaţiei Române de Yachting.
Art. 2
(1) Comisia Offshore si Yachting cu Motor funcţionează în conformitate cu prezentul regulament de
organizare şi funcţionare, cu Statutul Federaţiei Române de Yachting şi a Actului Adiţional nr. 1 la
acesta, cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Federaţiei Române de Yachting, cu Legea
Educaţiei Fizice şi Sportului nr. 69/2000, cu completările şi modificările ulterioare, cu HG nr. 884/2000,
pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii Educaţiei Fizice şi Sportului
nr. 69/2000 şi a altor dispoziţii legale în materie, precum şi în conformitate cu regulamentele World
Sailing, EUROSAF şi alte organisme internaţionale la care Federaţia Română de Yachting este afiliată.
(2) Durata de funcţionare a Comisiei Offshore si Yachting cu Motor este perioada între două Adunări
Generale de Alegeri.

CAPITOLUL II

SCOPUL, OBIECTIVELE ŞI ATRIBUŢIILE COMISIEI OFFSHORE ŞI
YACHTING CU MOTOR

Art. 3
(1) Scopul principal al Comisiei Offshore şi Yachting cu Motor este de a promova yachtingul offshore, velier
şi/ sau cu motor în România şi de a încuraja participarea la competiţiile de yachting offshore organizate în
România.
(2) În mod specific, Comisia Offshore şi Yachting cu Motor:
a. Reprezintă interesele yachtingului offshore în toate formele acestuia, susţine drepturile proprietarilor
de ambarcaţiuni şi promoveaza yachtingul responsabil şi în condiţii de siguranţă;
b. Propune recomandări pe baza expertizei şi experienţei membrilor comisiei;
c. Păstrează legătura între proprietarii de ambarcaţiuni, diverse asociaţii şi Federaţia Română de
Yachting;
d. Încurajează participarea cât mai numeroasă la competiţiile de yachting offshore;
e. Promovează fair-play-ul şi încurajează creşterea nivelul calitativ al compeţiilor.
Art. 4
(1) Principala atribuţie a Comisiei este organizarea activităţii yachtingului offshore, cu vele sau cu motor.
(2) Elaborează propunerile de împărţire în clase / divizii a ambarcaţiunilor pentru diferitele sisteme de rating
/ handicap (ORC şi/sau IRC, etc.) pentru competiţiile interne şi le transmite Consiliului Federal pentru
aprobare.
(3) Elaborează recomandări în vederea creşterii nivelului calitativ al competiţiilor offshore şi le transmite
Consiliului Federal pentru aprobare.
(4) Elaborează recomandări în vederea creşterii gradului de fair-play în competiţiile offshore şi le transmite
Consiliului Federal pentru aprobare.
(5) Elaborează recomandări privind creşterea gradului de siguranţă al competiţiilor offshore şi le transmite
Consiliului Federal pentru aprobare.
(6) Reprezintă, prin preşedintele comisiei, Federaţia Română de Yachting, ȋn organismele internaţionale de
resort (de ex. ORC, IRC etc) şi ȋn şedinţele acestora.
(7) Elaborează ȋntreaga corespondenţă cu organismele internaţionale de resort şi o prezintă consiliului
federal.
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CAPITOLUL III

FORMAREA COMISIEI OFFSHORE ŞI YACHTING CU MOTOR

Art. 5
(1) Potrivit prevederilor Statutului Federaţiei Române de Yachting şi a Actului Adiţional nr 1 la acesta Art.
53 (2), în prima şedinţă de consiliu federal de după alegeri, vicepreşedintele Federaţiei Române de
Yachting care răspunde de Comisia Offshore şi Yachting cu Motor propune preşedintele comisiei şi îl
supune aprobării consiliului federal.
(2) În următoarea şedinţă de consiliu federal de după nominalizare, preşedintele colegiului propune spre
aprobare consiliului federal componenţa numerică şi nominală a comisiei precum şi eventualele
modificări ale regulametului de organizare şi funcţionare al comisiei. Persoanele propuse a face parte din
comisie trebuie alese astfel încât să reprezinte cât mai bine interesele asociaţiilor de proprietari de
ambarcaţiuni, organizatorilor de competiţii, cluburilor sportive şi sportivilor.
(3) La adunarea generală de alegeri a Federaţiei Române de Yachting, deodată cu dizolvarea consiliului
federal se dizolvă şi Comisia Offshore şi Yachting cu Motor, acesta urmând să fie format din nou în
conformitate cu capitolul III, art. 5, pct (1) şi (2) din prezentul regulament.

CAPITOLUL IV

FUNCŢIONAREACOMISIEI

Art. 6
(1) Comisia Offshore şi Yachting cu Motor se întruneşte fizic sau online de câte ori este necesar iar deciziile
acesteia se adoptă cu majoritate simplă de voturi. În cazul întrunirilor fizice, aceasta este legal întrunită
când numărul membrilor prezenţi depăşeşte jumătate din numărul membrilor ce o formează. În cazul
întrunirilor online, majoritatea simplă de voturi este formalizată prin mesaje e-mail în favoarea deciziei
supusă discuţiei.
(2) Şedinţele Comisiei Offshore şi Yachting cu Motor nu sunt publice.
(3) Membrii Comisiei Offshore şi Yachting cu Motor care pe parcursul unui an nu participă la cel puţin
jumătate din şedinţele comisiei poate fi revocat şi înlocuit de către Consiliul Federal al Federaţiei Române
de Yachting.
(4) În cazul în care este cerut expres, Comisia Offshore şi Yachting cu Motor prezintă rapoarte de activitate
Consiliului Federal al Federaţiei Române de Yachting.

CAPITOLUL V
Art. 7

DISPOZIŢII FINALE

Orice altă situaţie neprevăzută ȋn prezentul regulament de organizare şi funcţionare, va fi analizată şi hotărâtă
de Comisia Offshore şi Yachting cu Motor.
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