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Nr 995 din 06 octombrie 2018
DECIZIA NR.
DATA

CONSILIU FEDERAL
126
06 octombrie 2018

Consiliul Federal al Federaţiei Române de Yachting, ȋntrunit online în şedinţă statutară, decide
următoarele:
Ordinea de zi a fost următoarea:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Validarea rezultatelor CN Dinghy 2018.
Validarea rezultatelor CN Offshore 2018.
Stabilirea datei limită pentru trimiterea propunerilor pentru întocmirea programului stagiilor
de pregătire 2019. (Inclusiv numărul de persoane şi bugetarea acţiunilor propuse)
Stabilirea datei limită pentru trimiterea propunerilor pentru întocmirea calendarului
competiţional naţional 2019.
Stabilirea datei limită pentru trimiterea propunerilor pentru întocmirea calendarului
competiţional internaţional 2019. (Inclusiv numărul de persoane şi bugetarea deplasărilor
propuse)
Stabilirea persoanei care se va ocupa de organizarea şi desfăşurarea cursului de perfecţionare
a antrenorilor prevăzut a avea loc în 13-14.10.2018. (Acţiunea este prevăzută în contractul de
finanţare)
Participarea sportivei Ebru Bolat la Word Cup Miami, USA în perioada 27.01-03.02.2019.
Competitia face parte din sistemul de calificare pentru Tokio 2020.
Achizitionarea licenţei (formularelor) pentru implementarea GDPR.
Aprobarea taxelor anuale 2019.
Data următoarei şedinţe CF FRY.
Diverse

Ordinea de zi a fost votată în unanimitate.
1. Se validează rezultatele CN Dinghy 2018.s Secretarul federaţiei va transmite rezultatele la
statistică.
2. Se amână validarea rezultatelor CN Offshore 2018 până la rezolvarea apelului ambarcaţiunii
Jackpot.
3. Antrenorul federal va transmite, la secretariatul FRY, până la 30 octombrie 2018, propunerile
pentru întocmirea programului stagiilor de pregătire ale loturilor naţionale pentru 2019.
(Inclusiv numărul de persoane şi bugetarea acţiunilor propuse).
4. Structurile sportive afiliate vor trimite, la secretariatul FRY, până la 30 octombrie 2018,
propunerile pentru competiţiile pe care le doresc a fi incluse în calendarul competiţional
naţional 2019, ţinând cont de faptul că regata „Campionat Naţional Dinghy 2019” se va
desfăşura în perioada 23-31.08.2019.
5. Structurile sportive afiliate şi antrenorul federal vor trimite, la secretariatul FRY, până la 30
octombrie 2018, propunerile pentru competiţiile la care se doreşte participarea şi pe care le
doresc a fi incluse în calendarul competiţional internaţional 2019. (Propunerile trebuie să
conţină: denumirea exactă a competiţiei, organizatorii, locul şi datele de desfăşurare, numărul de
persoane din delegaţie şi bugetarea acţiunilor propuse).

6. Domnul Liviu Ştefăniţă Doară se va ocupa de legătura cu CNFPA privind organizarea şi
desfăşurarea cursului de perfecţionare a antrenorilor prevăzut a avea loc în 13-14.10.2018.
7. Consiliul Federal FRY, împreună cu reprezentantul legal al sportivei Ebru Bolat, va stabili, până
cel mai târziu 30.10.2018, de comun acord o întâlnire la care reprezentantul sportivei Ebru Bolat
va prezenta documentele şi intenţiile de pregătire a participărilor la competiţiile de calificare
pentru Tokio 2020.
8. Se aprobă achizitionarea licenţei (formularelor) pentru implementarea GDPR. Suma maximă
alocată este de 1500 lei şi va fi achitată din venituri proprii FRY.
9. Se aprobă taxele anuale 2019, inclusiv notele şi notele de subsol. Secretarul federaţiei va posta
fişierul pe siteul FRY.
10. Următoarea şedinţă CF FRY va avea loc la Bucureşti în data de 14.11.2018.
11. Nu au existat discuţii diverse.
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