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Nr 444 din 21 ianuarie 2014 
 

CONSILIU FEDERAL 
DECIZIA NR. 54 
DATA 17 ianuarie 2014 
 

Consiliul Federal al Federaţiei Române de Yachting, ȋntrunit în şedinţă statutară la Năvodari, decide 
următoarele: 
1. Campionatul Balcanic ediţia 2014 va fi organizat pe lacul SiutGhiol. 
2. În conformitate cu Actul Adiţional la Statutul FRY art. 53 (2), au repartizat comisiile şi colegiile FRY 

de care vor răspunde în mandatul lor şi au nominalizat conducerea acestora după cum urmează: 
a. Domnul Vicepreşedinte Bogdan Gradinaru 

i. Comisia de disciplină – Iulia Fulicea 
ii. Colegiul central al antrenorilor – Laurenţiu Boicenco 

iii. Comisia offshore şi yachting cu motor – Magdalena Ion 
iv. Comisia antidoping – Adrian Niţă 
v. Comisia de istorie şi statistică – Adrian Niţă 

b. Domnul Vicepreşedinte Radu Zitti 
i. Colegiul central al oficialilor de cursă – Dan Mitici 

ii. Comisia tehnică şi a asociaţiilor de clasă – Iulia Fulicea 
iii. Comisia de competiţii, evidenţă şi clasificări – Radu Zitti 
iv. Comisia de marketing şi relaţii publice – Dan Mihăescu 
v. Comisia pentru clasa optimist şi alte clase de formare – Alexandru Neagu 

3. În conformitate cu Actul Adiţional la Statutul FRY art. 52 (1), domnul Liviu Doară a fost numit 
antrenor federal. Preşedintele FRY va emite decizia de numire. 

4. Se aprobă noua variantă a regulamentului de transfer inclusiv formularul de solicitare de transfer. 
Acestea vor fi trimise structurilor sportive afiliate FRY împreună cu prezenta decizie de consiliu federal. 

5. Ranking list-ul se va stabili pe baza campionatelor naţionale 2013 iar colegiul central al antrenorilor va 
propune loturile naţionale pentru participarea la competiţiile internaţionale majore şi le va supune 
aprobării consiliului federal FRY. 

6. Domnul Dan Mihăescu va întocmi noul draft de statut FRY. 
7. Carnetul de legitimare al sportivilor va fi înlocuit cu un card plastifiat iar procedura de inlocuire va fi 

stabilita de CF FRY si transmisa ulterior structurilor sportive afiliate. 
8. Evidenţa sportivilor legitimaţi se va ţine într-un registru unic disponibil la FRY şi pe site-ul FRY. 

Registrul va fi updatat de către secretarul general FRY. Intră în îndatorirea organizatorilor de competiţii 
să verifice la FRY situaţia achitării vizelor anuale de către sportivi şi cluburi organizatoare. 

9. Consiliul federal FRY atrage atenţia structurilor sportive afiliate la FRY că, în conformitate cu legea 
educaţiei fizice şi spotului nr 69/2000 cu modificările şi completările ulterioare titlul VIII art. 55, 
participarea la antrenamente şi/sau competiţii se poate face numai cu viză medicală. 

10. Secretarul general FRY va trimite lunar prin email membrilor consiliului federal FRY, extrasele de cont 
şi registrele de casă. 

 
Responsabil de ȋndeplinirea deciziei Secr Gen trimite decizia la struct sportive FRY 
Termen de ȋndeplinirea deciziei  
Luat la cunoştinţă de Se trimite prin email 
Semnătura  
Data de luare la cunoştinţă 25.01.2014 
 

Federaţia Română de Yachting 
Preşedinte, 
Robert Penciu 
 

Notă: Prezenta decizie se trimite prin email către structurile sportive afiliate la Federaţia Română de 
Yachting, fără ştampilă şi semnătură olografă şi reprezintă un document oficial. 


