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Nr. 1740 din 21 iulie 2021 
 

CONSILIU FEDERAL 
DECIZIA NR. 203 
DATA 21 iulie 2021 

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

1. Promovare online și comunicate de presă. Buget pentru promovare. Parteneriat cu Născut 
pentru Sport. 
Se aprobă amânarea până se va primi estimarea de buget și idei de la Născut pentru Sport. 

2. Discuții site web FRY.  
Se aprobă amânarea pentru sedința viitoare. 

3. Creșterea numărului de antrenamente specifice pentru sportivii loturilor naționale FRY. 
Consiliul Federal a luat notă de faptul că sportivii convocați la lotul național nu au putut onora 
invitația si antrenorul federal va convoca alți sportivi. 

4. Strategie finalizare Statut.  
Se aprobă amânarea pentru sedința viitoare. 

5. Portal tehnic FRY, metode electronice de legitimare pentru sportivi, antrenori, instructori etc. 
Se aprobă amânarea pentru sedința viitoare. 

6. Discuții privind numirea dlui. Ender Bolat ca reprezentant al FRY în Campania Olimpică 
2021-2024. 
Se aprobă desemnarea dlui Cristian Daianu în Campania de strângere de fonduri. 

7. Discuții referitoare la metodele de ajutor ale cluburilor care aduc sportivi noi în federație. 
Se aprobă amânarea pentru sedința viitoare. 

8. Comisia de competiții, evidență, clasificări și voluntariat va formula un raport cu privire la 
organizarea Campionatului Național Offshore 2021, conform propunerii primite de la 
structurile Seanergya și Sail la Vie. 
Se aprobă amânarea pentru sedința viitoare. 

9. Metodologie pentru certificare instructori sportivi. 
Se aprobă amânarea pentru sedința viitoare. 

10. Aprobarea reprezentantilor federației care vor colabora cu CNFPA la cursul de antrenori de 
doi ani, promoția 2021-2023. 
Se aprobă numirea dlui Alexandru Octavian Micu în calitatea de reprezentant al federației 
care va colabora cu CNFPA. 
Structurile sportive urmând să trimită propuneri până la data de 25.08.2021, pentru 
completarea listei privind reprezentanți care vor colabora cu CNFPA. 

11. Organizarea  Campionatului Național Dinghy 2021. 
12. Data următoarei ședințe CF FRY.  

Se aprobă data viitoarei ședinte pentru 29.07.2021. 
13. Aprobarea reparațiilor la remorca federației VSR în valoare de 2550 lei. 

Se aprobă reparațiile la remorca federației VSR în valoare de 2550 lei din bugetul de venituri 
proprii ale Federației Române de Yachting. 
Se aprobă delegarea dlui Zitti Radu pentru a se ocupa de RCA si ITP pentru remorca 
federației. 



14. Participarea la sedința bianuală Eurosaf. 
Informare privind participarea presedintelui FRY, dl Alexandru Octavian Micu, la sedința 
bianuală Eurosaf. 

15. Campionatul Național FIN & 420.   
               Se aprobă amânarea pentru sedința viitoare. 

 

Responsabil de ȋndeplinirea deciziei Secr Gen postează decizia pe site-ul oficial FRY 
Luat la cunoştinţă de Se postează pe site FRY 
Data de luare la cunoştinţă 21.07.2021 

 
Pentru conformitate 
Federaţia Română de Yachting 
Secretar general 
Cristina Ibănescu 


