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Nr 1145 din 19 noiembrie 2019
DECIZIA NR.
DATA

CONSILIU FEDERAL
145
19 noiembrie 2019

Consiliul Federal al Federaţiei Române de Yachting, ȋntrunit în şedinţă statutară, decide următoarele:
Ordinea de zi a fost următoarea:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Discuții privind calendarul competiţional Offshore 2020.
Primii 10 sportivi FRY pe anul 2019.
Completarea listei persoanelor care vor putea oficia la competiţii pe parcursul anului 2020 în
calitate de ofiţer de cursă naţional. Persoanele propuse sunt după cum urmează:
3.1.
Domnica Micu
3.2.
Alexandru Octavian Micu
Discuții privind taxele anuale 2020.
Campionat balcanic 2021.
Ofiţer protecţie date personale FRY 2020.
Secretar federaţie.
Diverse

Se încep lucrările
Se supune la vot ordinea de zi. Ordinea de zi este votată în unanimitate.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

Discuții privind calendarul competiţional Offshore 2020.
Primii 10 sportivi FRY pe anul 2019.
Completarea listei persoanelor care vor putea oficia la competiţii pe parcursul anului 2020 în
calitate de ofiţer de cursă naţional. Persoanele propuse sunt după cum urmează:
11.1.
Domnica Micu
11.2.
Alexandru Octavian Micu
Discuții privind taxele anuale 2020.
Campionat balcanic 2021.
Ofiţer protecţie date personale FRY 2020.
Secretar federaţie.
Diverse

Se încep lucrările
Se supune la vot ordinea de zi. Ordinea de zi este votată în unanimitate.
1. Se amână discutarea calendarului offshore 2020 pentru următoarea ședință.
2. Se aprobă lista primilor 10 sportivi ai FRY pentru anul 2019 după cum urmează:
2.1. Ebru Bolat;
2.2.Roșca Bujor / Mihai Făgărășan;
2.3.Voicu Daniel
2.4.Roșca Maximilian
2.5.Andronic Marta
2.6.Andreeas Boicenco
2.7.Sara Cristina Patache
2.8.Echipaj Setsail

2.9.Echipaj Incognito
2.10. Echipaj Odesos
3. Se aprobă completarea listei persoanelor care vor putea oficia la competiţii pe parcursul
anului 2020 în calitate de ofiţer de cursă naţional. Persoana propusă este doamna Micu
Domnica;
4. Se aprobă următoarele taxe pentru anul 2020:
• Taxă afiliere structură sportivă = 2500 lei / structură
• Taxă anuală structură sportivă afiliată la Federaţia Română de Yachting = 1000
lei / structură c. Taxă legitimare nouă = 100 lei / carnet Notă: - Pentru legitimările
solicitate la mai puţin de 7 zile înainte de desfăşurarea unui campionat national,
în vederea participării la acel campionat naţional taxa de legitimare este de 400
lei.
• Taxă eliberare duplicat legitimare = 100 lei / carnet
• Taxă viză anuală 1. Sportiv până la 18 ani inclusiv = 50 lei / carnet 2. Sportiv
peste 18 ani = 200 lei / carnet Notă: - Taxa de viză anuală pentru portivii peste 18
ani se reduce cu 50% dacă este plătită până la 30 aprilie 2020.
• Taxă transfer sportiv = 100 lei / sportiv Notă: - Sportivii care nu au participat la
competiţii organizate de, în colaborare cu sau sub egida Federaţiei Române de
Yachting pe perioada prevăzută în regulamentul oficial de transferări sunt scutiţi
de plata taxei de transfer.
• Taxă ȋnscriere sportiv la campionat naţional 1. Sportiv până la 18 ani inclusiv =
50 lei / sportiv 2. Sportiv peste 18 ani = 100 lei / sportiv Notă: - Taxa de înscriere
la campionatul naţional offshore va fi stabilită de către autoritatea organizatoare
şi va fi publicată în instrucţiunile de cursă.
• Taxă viză anuală carnet de profesor, antrenor şi/sau instructor = 100 lei / carnet
• Taxă examen brevet de timonier de regată ȋncepător = 50 lei / candidat
• Taxă examen brevet de timonier de regată definitiv = 450 lei / candidat
• Taxă eliberare brevet de timonier de regată ȋncepător sau definitiv = 50 lei / brevet
• Taxă eliberare duplicat brevet de timonier de regată ȋncepător sau definitiv = 200
lei / brevet
• Taxă participare la seminar pentru oficiali de cursă inclusiv testarea = 450 lei /
cursant
• Taxă eliberare legitimaţie oficial de cursă = 50 lei / legitimaţie
• Taxă eliberare duplicat legitimaţie oficial de cursă = 200 lei / legitimaţie
• Taxă anuală oficiali de cursă = 100 lei / persoană
• Taxă modificare bază de date a Federaţiei Române de Yachting, mai puţin
modificările care au la bază o hotărâre judecătorească = 150 lei / modificare
• Taxă modificare a postărilor pe site-ul Federaţiei Române de Yachting, mai puţin
modificările care au la bază o hotărâre judecătorească = 150 lei / modificare
• Taxă depunere apel sportiv = 500 lei / apel
• Taxă depunere apel – litigiu = 500 lei / litigiu
• Taxă omologare provizorie bază sportivă = 0 lei / omologare
• Taxă omologare/prelungire omologare bază sportivă = 100 lei / omologare
• Taxă organizare CN Offshore = 6000 lei / ediţie
• Taxă organizare CN Match Race = 2000 lei / ediţie
5. Campionat balcanic 2021.
Se amână discuția pentru următoarea ședință.
6. Ofiţer protecţie date personale FRY 2020.
Se amână discuția pentru următoarea ședință.

7. Secretar federaţie.
În urma discuțiilor Consiliului Federal s-a luat în calcul posibilitatea de a găsi o persoană care
să preia atribuțiile funcției de Secretar General al FRY până la data următoarei ședințe programată
pentru data de 13 decembrie 2019.
8. Se adaugă la lista colectivului tehnic al lotului olimpic Tokio 2020 următorii:
- Tamasz Eszes - antrenor lot olimpic;
- Richard Arato - antrenor lot olimpic.
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