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CONSILIU FEDERAL
137
12 iunie 2019

Consiliul Federal al Federaţiei Române de Yachting, ȋntrunit în şedinţă statutară, decide
următoarele:
Ordinea de zi a fost următoarea:
1.

Discutarea cererii As CS Black Sea Competition referitoare la modificarea calendarului
offshore 2019.
2. Stabilirea componenţei delegaţiei şi a condiţiilor financiare pentru deplasarea şi participarea la
470 Master Cup 2019 care se va desfăşura la Lago di Como, Italia în perioada 15-20.07.2019 –
2 persoane cf contract finanţare.
3. Stabilirea componenţei delegaţiei şi a condiţiilor financiare pentru deplasarea şi participarea la
Under 21 European Championship & Open European Trophy 2019 care se va desfăşura la
Dziwnow, Polonia în perioada 20-27.08.2019 – 1 persoană cf contract finanţare.
4. Stabilirea comitetului de organizare pentru campionatul balcanic 2021.
5. Discutarea numărului de componenţi ai delegaţiei care va participa la campionatul balcanic.
6. Data următoarei şedinţe CF FRY. Propunere 19 iulie 2019.
7. Discutarea organizării cursurilor de instructor sportiv în parteneriat cu CRSSE.
8. Echivalarea brevetelor vechi de timonier de regatta.
9. Discutarea posibilităţii semnării parteneriatului FRY - FEFS Constanta - CNFPA în vederea
licenţierii de noi antrenori de yachting
10. Diverse
Se încep lucrările
Se supune la vot ordinea de zi. Ordinea de zi este votată în unanimitate.
1. Se aprobă cererea Asociaţiei Club Sportiv Black Sea Competition de modificare a calendarului
offshore 2019 în sensul că regatta Callatis va avea loc în perioada 14-16 iunie 2019 şi regatta
Poseidon va avea loc în perioada 29 august – 02 septembrie. Secretarul federaţiei va efectua
modificările şi va posta calendarul updatat pe siteul FRY.
2. În vederea deplasării şi participării în perioada 15-20.07.2019 la 470 Master Cup 2019 care se
va desfăşura la Lago di Como, Italia se decid următoarele:
2.1. Componenţa delegaţiei va fi după cum urmează:
2.1.1. Roşca Bujor – şef de delegaţie / sportiv
2.1.2. Făgărăşan Mihai – sportiv
2.2. Deplasarea va face în următoarele condiţii financiare:
2.2.1. Cheltuieli din sumele prevăzute în contractul MTS-FRY
2020 lei
2.2.1.1. Diurna
2 pers x 6 zile x 35 €/zi = 420 € aprox
2020 lei
2.2.2. Cheltuieli din venituri proprii FRY
1200 lei
2.2.2.1. Taxă înscriere = 250 € aprox
1200 lei
2.2.3. Cheltuieli suportate de sponsori, alte surse de finanţare, etc.
5000 lei
2.2.3.1. Transport
Bucureşti – Lago di Como – Bucuresti
2050 lei
2.2.3.2. Cazare
7 zile x 70 €/zi = 490 € aprox
2350 lei

3.

4.
5.

6.
7.
8.

2.2.3.3. Diverse
600 lei
2.2.4. Cheltuieli suportate de organizatori
0 lei
2.3. Obiectivul de performanţă este 1 loc 7-15
2.4. Titularul de decont este Roşca Bujor.
În vederea deplasării şi participării în perioada 20-27.08.2019 la Under 21 European
Championship & Open European Trophy 2019 care se va desfăşura la Dziwnow, Polonia se
decid următoarele:
3.1. Componenţa delegaţiei va fi după cum urmează:
3.1.1. Ebru Bolat – şef de delegaţie / sportiv
3.2. Deplasarea va face în următoarele condiţii financiare:
3.2.1. Cheltuieli din sumele prevăzute în contractul MTS-FRY
1400 lei
3.2.1.1. Diurna
1 pers x 8 zile x 35 €/zi = 280 € aprox
1400 lei
3.2.2. Cheltuieli din venituri proprii FRY
0 lei
3.2.3. Cheltuieli suportate de sponsori, alte surse de finanţare, etc.
7000 lei
3.2.3.1. Transport
Bucureşti – Dziwnow – Bucuresti
1400 lei
3.2.3.2. Cazare
1 pers x 8 nopti x 265 lei/noapte/pers =
2120 lei
3.2.3.3. Închiriere ambarcaţiune
1180 lei
3.2.3.4. Taxă înscriere
1410 lei
3.2.3.5. Diverse
890 lei
3.2.4. Cheltuieli suportate de organizatori
0 lei
3.3. Obiectivul de performanţă este 1 loc 15-25
3.4. Titularul de decont este Ebru Bolat.
Se amână pentru următoarea şediţă CF discuţiile referitoare la organizarea Campionatului
Balcanic 2021.
Delegaţia care va participa la Campionatul Balcanic 2019 va avea un număr de 17 sportivi + 3
oficiali după cum urmează:
5.1. Clasa Q – 8 persoane
5.2. Clasa 4.7 – 4 persoane
5.3. Clasa RDL – 4 persoane
5.4. Clasa STD – 1 persoană
5.5. Oficiali – 3 persoane
Următoarea şedinţă de consiliu federal va avea loc în data de 16 iulie 2019.
Se aprobă întocmirea unui contract de parteneriat cu CRSSE cu privire la organizarea în
parteneriat a unor cursuri de formare instructori sportivi cu specializarea yachting.
Cu privire la brevetele de timonier de regată se decid următoarele:
8.1. Brevetele de timonier de regată, atât cele începător (junior) cât şi cele definitive vor fi
emise de comisia de competiţii, evidenţă şi clasificări a Federaţiei Române de Yachting.
8.2. Sistemul de brevetare este organizat în doi paşi:
8.2.1. Brevet de timonier de regată începător (junior). Acest brevet va fi emis în urma
unui examen şi cu condiţia achitării taxei aferente şi are valabilitate de cinci ani
de la data emiterii. Sportivilor care posedă fizic un brevet de timonier de regată
emis de comisia judeţeană (municipală) de yachting anterior anului 2009, le va fi
echivalat respectivul brevet ca fiind brevet de timonier de regată începator
(junior) fără a fi necesar examenul şi achitarea taxei aferente.
8.2.2. Brevet de timonier de regată (definitiv). Acest brevet va fi emis în urma unui
examen la care se poate participa la minim un an de la obţinerea brevetului de
timonier de regată începător (junior) şi cu condiţia achitării taxei aferente şi are
valabilitate nelimitată.

8.3.

Această procedură va fi inserată în regulamentul de organizare şi funcţionare al comisiei
de competiţii, evidenţă şi clasificări a Federaţiei Române de Yachting şi va face parte
integrantă din acesta.
9. Având în vedere că sezonul competiţional este în plină desfăşurare, nu dispunem de timpul
material necesar pentru întocmirea programelor de studiu pentru specializarea/aprofundarea în
ramura de sport yachting necesare pentru protocolul Federaţia Română de Yachting –
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Constanţa – Centrul Naţional pentru Formarea şi
Perfecţionarea Antrenorilo. Putem relua discuţia despre acest protocol după terminarea
sezonului competiţional respectiv în luna noiembrie.
10. Diverse:
10.1. Cu privire la contestaţia domnului Pătraşcu Liviu referitoare la prezenţa în lotul naţional
a sportivei Pătraşcu Ariana-Teodora se decid următoarele:
10.1.1. Sportiva s-a îmbolnăvit în prima zi a stagiului de pregătire a lotului naţional de
yachting şi a fost luată de părinţi pentru a fi internată la spitalul de boli
infecţioase Constanţa.
10.1.2. Pe cale de consecinţă sportiva nu a putut participa la deplasarea lotului naţional
la Burgas Sailing Week.
10.1.3. Sportiva nu a prezentat până în prezent nici un fel de aviz medical (apt
pregătire şi competiţii de yachting) emis de un medic de medicină sportivă şi
nici nu a mai efectuat nici un fel de pregătire ulterioară îmbolnăvirii.
10.1.4. Ţinând cont de cele de mai sus şi de părerea antrenorului federal, consiliul
federal a decis că spotiva nu este pregătită suficient pentru a face parte din lotul
naţional care se va deplasa la campionatul european optimist 2019.
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