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Nr 1689 din 19 mai 2021 
 

CONSILIU FEDERAL 
DECIZIA NR. 195 
DATA 19 mai 2021 

                      Consiliul Federal al Federaţiei Române de Yachting, ȋntrunit online în şedinţă 
statutară, decide următoarele: 

1. Se aprobă modificarea stagiului de pregătire 2021 pentru loturile naţionale, în vederea pregătirii 
pentru 2021 Optimist European Championship, astfel: 
   La pct.A – Pregătire loturi olimpice şi/sau naţionale, pozitia 4 : 

1.1. Se modifică perioada respectiv 15-19.06.2021, în loc de 03-13.06.2021. 
1.2. Se modifică locaţia respectiv Cadiz – Spania, în loc de Constanţa/ lacul Siutghiol. 
1.3. Se modifică numărul de componenţi ai delegaţiei române respectiv 6 persoane, în loc de 15 
persoane. 
1.4. Se introduce acţiunea de pregătire lot naţional “Cadiz, Spania; 15-19.06.2021- 6 persoane “, 
1.5. Menționăm că modificarea acestei acțiuni se va efectua cu încadrarea în suma prevazută în 
contractul de finanțare pentru acțiunea „Pregătire loturi olimpice și/sau naționale”. 
1.6. Modificarea planului de pregătire a lotului naţional s-a efectuat la solicitarea antrenorul de 
lot și a necesităţii antrenării în condiţiile climaterice și competiţionale în care se desfășoară 2021 
Optimist European Championship. 
1.7. Condiţiile financiare ale deplasării vor fi hotărâte în şedinţa CF următoare. 
1.8. Ţinând cont de prevederile pct 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. 1.5 si 1.6 din prezenta decizie, secretarul 
federal va solicita Ministerului Tineretului şi Sportului avizul pentru modificarea Anexei 1 la 
contractul de finanţare nr. 527/18.01.2021. 

 
2. Se aprobă, în conformitate cu art. 19 din Actul Adiţional la Statutul Federaţiei Române de 
Yachting, afilierea cu titlu provizoriu a Asociaţiei Club Sportiv Constanţa Sailing/Constanţa 
Navighează, afilierea urmând a fi supusă spre ratificare primei Adunări Generale, care va decide 
asupra afilierii definitive, în conformitate cu art. 30 din din HG 884/2001 pentru aprobarea 
Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor legii Educaţiei Fizice şi Sportului nr 69/2000. 
 
3. Se aprobă desfăşurarea cursului de formare instructori sportivi în parteneriat cu CRSSE. Cursul va 
avea loc în cursul lunii mai. 
 
4. 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 28.05-02.06.2021. 

 

Responsabil de ȋndeplinirea deciziei Secr Gen postează decizia pe site-ul oficial FRY 
Termen de ȋndeplinirea deciziei  
Luat la cunoştinţă de Se postează pe site FRY 
Semnătura  
Data de luare la cunoştinţă 19.05.2021 
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Federaţia Română de Yachting 
Preşedinte federaţie 
Alexandru Octavian Micu 


