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Nr 569 din 06 aprilie 2015 

 

ADUNARE GENERALĂ ORDINARĂ ANUALĂ FRY 
DECIZIA NR. 29 
DATA 04 aprilie 2015 
 

 
Adunarea Generală Ordinară anuală a Federaţiei Române de Yachting, ȋntrunită ȋn şedinţă 

statutară, desfăşurată ȋn Bucureşti la sediul Ministerului Tineretului şi Sportului ȋn data de 04 aprilie 
2015, decide următoarele: 
 
1. Se aprobă în unanimitate raportul de activitate FRY pentru anul 2014. 
2. Se aprobă în unanimitate raportul financiar FRY pentru anul 2014. 
3. Se aprobă în unanimitate raportul cenzorului FRY pentru anul 2014. 
4. Consiliul federal FRY a fost descărcat de sarcini pentru anul 2014. 
5. Se aprobă în unanimitate bugetul de venituri şi cheltuieli FRY pentru anul 2015. 
6. Se hotărăşte în unanimitate că trebuie găsită, de către comisia offshore FRY, o metodă prin care 

fiecare participant la o competiţie offshore să aibă un statut legal şi obligatoriu (sportivi activi, 
membri ai echipajului care nu au dreptul să participe activ cum ar fi media, etc.) 

7. Comisia offshore este însărcinată să prezinte metoda prin care, până în toamna anului 2016, la 
Campionatele Nationale offshore, s-ar putea implementa la clasa Racer certificate care să nu fie 
pe proprie răspundere - ORC international şi/sau IRC endorsed. Consiliul federal va stabili în 
şedinta din aprilie un termen până la care comisia offshore trebuie să prezinte un punct de 
vedere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 20.04.2015 
 
Preşedinte FRY, 
Robert Penciu 
 
Notă: Prezenta decizie se trimite prin email către structurile sportive afiliate la FRY, fără ştampilă 

şi semnătură olografă şi reprezintă un document oficial. 


