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Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare al Colegiului Central al 
Antrenorilor a fost aprobat de Consiliul Federal al Federaţiei Române de Yachting 
prin decizia nr 114 din 18.11.2017 şi pe cale de consecinţă orice versiuni anterioare 
ale prezentului regulamentul sunt anulate. 



CAPITOLUL I DISPOZITII GENERALE 
 
Art. 1 Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare al Colegiului Central al Antrenorilor (numit în continuare 

CCA) este întocmit în conformitate cu prevederile Statutului Federaţiei Române de Yachting, cu prevederile 
Actului Adiţional nr 1 art. 11(1)c) şi cu prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Federaţiei 
Române de Yachting şi va fi supus aprobării Consiliului Federal. 

Art. 2 Colegiul Central al Antrenorilor funcţionează în conformitate cu prezentul Regulament de Organizare şi 
Funcţionare, cu Statutul Federaţiei Române de Yachting şi a Actului Adiţional nr. 1 la acesta, cu Regulamentul 
de Organizare şi Funcţionare al Federaţiei Române de Yachting, cu Legea Educaţiei Fizice şi Sportului nr. 
69/2000, cu completările şi modificările ulterioare, cu HG nr. 884/2000, pentru aprobarea Regulamentului de 
punere în aplicare a dispoziţiilor Legii Educaţiei Fizice şi Sportului nr. 69/2000 şi a altor dispoziţii legale în 
materie, precum şi în conformitate cu regulamentele World Sailing, EUROSAF şi alte organisme 
internaţionale la care Federaţia Română de Yachting este afiliată. 

Art. 3 Durata de funcţionare a Colegiului Central al Antrenorilor este perioada între două Adunări Generale de 
Alegeri. 

Art. 4 CCA este structura specializată a Federaţiei Române de Yachting cu atribuţii în fundamentarea, specializarea 
şi implementarea metodelor şi mijloacelor moderne de antrenament. 

Art. 5 CCA are ca obiectiv principal iniţierea, perfecţionarea, specializarea şi pregătirea personalului desemnat pentru 
pregătirea loturilor naţionale sportive, precum şi promovarea acestora. 

Art. 6 Activitatea CCA este coordonată de Antrenorul Federal (sau Preşedintele CCA) şi este subordonată Consiliului 
Federal al Federaţiei Române de Yachting. 

Art. 7 CCA are propriul Regulament de Organizare şi Functionare, care este aprobat de Consiliul Federal al 
Federaţiei Române de Yachting. 

 
 
CAPITOLUL II ATRIBUŢIILE COLEGIULUI CENTRAL AL ANTRENORILOR 
 
Art. 6 CCA are ca atribuţii principale următoarele: 

a. elaborează metodologia şi criteriile pentru formarea loturilor naţionale sportive şi a colectivelor tehnice 
pentru anul calendaristic competiţional în curs. Desemnează antrenorii loturilor naţionale sportive care 
îndeplinesc criteriile pentru a antrena loturile naţionale şi/sau olimpice. Supune aceste decizii aprobării 
Consiliului Federal până cel mai târziu pe 31 ianuarie 

b. elaborează programul anual pentru pregătirea şi specializarea antrenorilor şi instructorilor sportivi. 
c. propune tematica de pregătire pentru cursurile de specializare, programa de instruire care se desfăşoară la 

nivelul Asociaţiilor Municipale şi Judeţene de Yachting. 
d. analizează activitatea antrenorilor şi instructorilor sportivi şi poate aplica sancţiuni împotriva celor care 

au un comportament neadecvat. 
e. propune, dacă este necesar, modificarea regulamentelor interne pentru regatele naţionale şi supune aceste 

modificări Consiliului Federal. 
f. în măsura în care se poate, asigură cu personal specializat, cursurile de formare şi perfecţionare din cadrul 

Şcolilor Naţionale şi Internaţionale pentru antrenori. 
g. elaborează metodica şi orientarea pregătirii şi a antrenamentului pentru loturile naţionale în funcţie de 

categoriile respective (copii / juniori / tineret / seniori/ masters). 
h. studiază permanent metodologia şi practicile moderne în materie de antrenament pe plan mondial şi 

distribuie materiale cu instrucţiuni în vederea implementării noilor teorii de antrenament la nivel naţional. 
i. difuzează la nivel naţional, noutăţile şi sistemele revoluţionare în materie de pregătire fizică şi teoretică 

precum şi a activităţii specifice şi nespecifice. 
j. verifică şi comunică Consiliului Federal activităţile de pregătire şi stadiul de pregătire pentru loturile 

naţionale şi olimpice. Transmite indicaţii pentru pregătirea sportivilor, antrenorilor desemnaţi cu 
pregătirea acestora. 

k. verifică şi avizează planurile de pregătire anuale pentru loturile naţionale. 
l. verifică componenţa loturilor naţionale conform cu criteriile de selecţie şi prezintă concluziile Consiliului 

Federal. 
m. face propuneri pentru promovarea, recompensarea sau retrogradarea antrenorilor în funcţie de activitatea 

şi rezultatele obţinute de aceştia. 
n. îndrumă şi controlează activitatea comisiilor municipale şi judeţene de antrenori. 
o. colaborează cu comisiile şi colegiile din cadrul Federaţiei Române de Yachting, pentru elaborarea 

calendarului competiţional naţional şi internaţional şi a regulamentelor competitionale. 
p. colaborează cu comisiile şi colegiile din cadrul Federatiei Române de Yachting pentru elaborarea 

normelor de clasificare pentru sportivi si antrenori. 
q. facilitează legătura dintre antrenori şi Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor precum 

şi legatura cu Cursurile Internaţionale de pregătire şi perfectionare. 



 
r. întocmeşte şi prezintă anual Consiliului Federal un raport în legatură cu activitatea desfăşurată de-a 

lungul anului competiţional. 
 
 
CAPITOLUL III STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A COLEGIULUI CENTRAL AL 

ANTRENORILOR 
 
Art. 7 CCA are următoarea componenţă: 

a. Antrenor Federal sau Preşedinte 
b. Membru 1 
c. Membru 2 

Art. 8 Componenţa nominală şi/sau numerică, organizarea şi atribuţiile CCA sunt stabilite şi aprobate de Consiliul 
Federal al Federaţiei Române de Yachting. 

Art. 9 Desemnarea Antrenorului Federal şi/sau a Preşedintelui CCA este facută conform Statutului şi Regulamentului 
de Organizare şi Funcţionare al Federaţiei Române de Yachting: 
a. Preşedintele CCA este numit de Consiliul Federal 
b. Membrii CCA sunt aleşi de Preşedintele CCA şi validaţi de Consiliul Federal. 

 
 
CAPITOLUL IV STRATEGIE, SISTEM DE LUCRU AL CCA 
 
Art. 10 CCA îşi desfăşoară activitatea în cadrul Federaţiei Române de Yachting pe baza unui plan stabilit şi elaborat 

pentru punerea în aplicare a strategiilor pe termen scurt, mediu şi lung stabilite de Federaţia Română de 
Yachting. 

Art. 11 CCA se întruneşte ori de câte ori este necesar pentru desfăşurarea normală a activităţilor curente sau la 
solicitarea Consiliului Federal. 

Art. 12 Şedinţele CCA sunt statutare în prezenţa a jumătate plus unul din membrii CCA. 
Art. 13 Convocarea şedinţelor CCA trebuie făcută cu minim 7 zile calendaristice înainte de data efectivă de 

desfăşurare a şedintei. Convocarea şi ordinea de zi este făcută de Antrenorul Federal / Preşedintele CCA. 
Art. 14 Şedinţele vor avea o Ordine de zi, care va cuprinde următoarele puncte: 

a. apelul celor convocaţi 
b. verificarea legalităţii întrunirii 
c. consemnarea într-un proces verbal a concluziilor şi recomandărilor în urma discuţiilor 
d. supunerea la vot 
e. discuţii, propuneri, concluzii 

Art. 15 propuneriile CCA sunt supuse aprobării Consiliului Federal. 
Art. 16 Întrunirile de şedinţă ale CCA trebuie consemnate într-un registru de procese verbale al CCA. 
 
 
CAPITOLUL V DISPOZIŢII FINALE 
 
Art. 17 Membrii CCA se supun Regulamentelor în vigoare ale Federaţiei Române de Yachting. 
Art. 18 Şedinţele CCA nu sunt publice. 
Art. 19 Situaţiile care nu sunt prevăzute în prezentul regulament vor fi supuse spre rezolvare Consiliului Federal. 
Art. 20 CCA îşi desfăşoară activitatea pe durata unui mandat / ciclu olimpic. 
Art. 21 Revocarea din funcţie a membrilor CCA se poate face astfel: 

a. de către Consiliul Federal 
b. de către Preşedintele CCA cu avizul Consiliului Federal. 

Art. 22 Comunicările CCA sunt făcute în scris sau electronic cu semnătura expresă a Preşedintelui CCA. 
Art. 23 Neprezentarea membrilor CCA la două sau mai multe şedinţe (fără un motiv întemeiat) are ca efect excluderea 

lor din cadrul comisiei pe o perioada de doi ani. 
Art. 24 Cheltuielile legate de deplasarea membrilor CCA vor fi suportate de Federaţia Română de Yachting. 


