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Nr. 1790 din 08 octombrie 2021 
 

CONSILIU FEDERAL 
DECIZIA NR. 216 
DATA 08 octombrie 2021 

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

1. Se aprobă folosirea finanțării din bugetul MTS în vederea achiziționării de materiale și echipament sportiv 
pentru loturile naționale. Se aprobă achiziționarea de 5 (cinci) vele Laser, din care: doua vele ILCA 4, doua 
vele ILCA 6 și o velă ILCA 7, conform contractului de finantare   nr. 527/18.01.2021 dintre FRY si MTS. 
Secretarul general va achiziționa materialele și echipamentul sportiv pentru loturile naționale, conform 
referatului de necesitate întocmit de antrenorii de lot prin procedura de achiziții publice. 

2. Se aprobă adăugarea în calendarul sportiv național dinghy a următorului concurs, astfel: 23-24.10.2021, 
Cupa Sportul Studenţesc 2021 - Memorial Gheorghe Constantin (Nea Ică), organizatori: Clubul Sportul 
Studenţesc Bucureşti în colaborare cu Asociaţia Yacht Club Bucureşti, Clubul Sportiv Nautic Locomotiva 
Bucureşti şi Asociaţia Club Sportiv DAC Yacht, clase de concurs: toate clasele dinghy.  

3. Stabilirea condițiilor financiare pentru participarea la Campionatele Mondiale 2021 se amână pentru 
sedința următoare, din lipsa răspunsului din partea MTS la solicitarea de suplimentare a finanțării. 

4. Următoarea Adunare Generală Ordinară a Federaţiei Române de Yachting va avea loc în data de 09 aprilie 
2022, la Baza Nautică a Universității Maritime Constanța. 

5. Comisia de Competitii, Evidenta, Clasificari si Voluntariat alături de Comisia Tehnica si a Asociatiilor de 
Clasa si Colegiul Central al Oficialilor de Cursa, vor prezenta în următoarea ședință de CF o statistică 
privind organizarea de Campionate Naționale în anul 2021 și rezultatele acestora. Termenul de transmitere 
a documentului către Consiliul Federal este 18.10.2021. 

6. Consiliul Federal solicită antrenorilor de lot național, reviziuirea planurilor de pregătire propuse și 
modificarea acestora, în funcție de necesitate loturilor naționale, după cum urmează: 

- adăugarea de noi competiții în calendar (ILCA 4, ILCA 6) până la un număr de 5(cinci) competiții; 
- eliminarea din calendarul propus a Campionatelor Europene 2022 și completarea calendarului 

competitional cu cel puțin 4 (patru) competiții. Pentru planul de pregătire al Clasei Optimist trebuie să 
fie un minim de 5(cinci) competiții; 

- specificarea posturilor de transport al componenților lotului național până la locul de desfășurare a 
competițiilor (închiriere microbuz, taxe de drum și altele); 

- adăugarea de 3 (trei) zile de pregătire lot național înaintea fiecărei competiții. 

Antrenorii federali sunt invitați de Consiliul Federal, în ședința viitoare, să prezinte planurile de pregătire. 

7. Următoarea şedinţă a Consiliului Federal al Federaţiei Române de Yachting va avea loc în data de 04 
noiembrie 2021. 

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