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Nr. 1750 din 02 august 2021 
 

CONSILIU FEDERAL 
DECIZIA NR. 206 
DATA 02 august 2021 

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

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

2. Discuții privind numirea dlui. Ender Bolat ca reprezentant al FRY în Campania Olimpică 2021-
2024. 
Se aprobă amânarea pentru sedința viitoare (prezentare de mandat si validare). 
CF al FRY împuternicește secretarul federal să solicite contabilei o situație care să reflecte fluxul 
plăților care s-au efectuat pentru Campania de calificare Tokyo 2020. Această situație trebuie să 
includă lista completă a sumelor plătite în această campanie și beneficiarii în totalitatea 
deconturilor COSR. 

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

4. 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. 

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

6. Organizarea  Campionatului Național Dinghy 2021. 
        Universitatea Maritimă Constanța va asigura/sponsoriza cazarea arbitrilor pentru organizarea 

Campionatului Național Dinghy 2021(discuții organizatorice). 
7. Campionatul Național FIN & 420.  
        Prezentare demersuri, adrese, etape, se va prezenta raportul de la finalizarea cursei în sedința 

viitoare.  
8. Discuții privind relocarea și darea în custodie gratuită către European Sailing Academy - Grand 

Canaria, pentru RIB VSR în sușținerea Campaniei de calificare la Jocurile Olimpice Paris 2024. 
Se aprobă amânarea pentru sedința viitoare. 

9. Nominalizarea persoanei care se va ocupa de organizarea prelevării probelor doping, acțiune 
prevazută în contract finațare MTS nr. 527/18.01.2021. 
Se aprobă ca dl. Cosmin Andronic să fie persoana desemnată pentru organizarea prelevării 
probelor doping. 

10. Propuneri achiziționare materiale și echipament sportiv, conform contract finațare MTS nr. 
527/18.01.2021. 
Se aprobă amânarea pentru sedința viitoare. 

11. Desemnarea domnului Robert Bararu ca observator federal la Campionatul Național 420 și Finn, 
organizat de către C.S. Universitar Simona Halep Constanța. 
Se aprobă ca dl. Robert Bararu să fie desemnat observator federal la Campionatul Național 420 
și Finn. 

12. Desemnarea persoanei care se va ocupa de cursul de perfecționare antrenori din perioada 08-
10.08.2021, Constanța.  
Se aprobă ca dl. Alexandru Octavian Micu să fie persoana desemnată pentru organizarea cursul 
de perfecționare antrenori din perioada 08-10.08.2021. 



13. Data următoarei ședințe CF FRY. 
Se aprobă data de 11.08.2021 pentru sedința viitoare. 

14. Participarea unor sportivi din Republica Moldova la Campionatul Național Dinghy. 
        Discuții privind modificarea instrucțiunilor de cursă și emiterea unui amendament în mod 

specific pentru sportivii străini. 
15. Discutii privind proiectul de marketing din protocolul Reyna. 

Prezentarea primului eveniment din cadrul acestui proiect de marketing la care va participa și 
sportiva Ebru Bolat, membră a lotului olimpic de yachting. 
 
 

 
 

Responsabil de ȋndeplinirea deciziei Secr Gen postează decizia pe site-ul oficial FRY 
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