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Regulament de Organizare şi Funcţionare 
al Comisiei de Competiţii, Evidenţă şi Clasificări 

a Federaţiei Române de Yachting 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare al Comisiei de Competiţii, 

Evidenţă şi Clasificări a fost aprobat de Consiliul Federal al Federaţiei Române de 

Yachting prin decizia nr 115 din 09.12.2017 şi pe cale de consecinţă orice versiuni 

anterioare ale prezentului regulamentul sunt anulate. 



 
CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE 
 
Art. 1 ÎNTOCMIREA REGULAMENTULUI 

(1) Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare a Comisiei de Competiţii, Evidenţă şi Clasificări 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 FRY şi va fi 
supus aprobării Consiliului Federal. 

(2) Comisia de Competiţii, Evidenţă şi Clasificări este organ consultativ, specializat in domeniul organizarii 
si managementului competitiilor specifice cat si al evidentei si clasificării sportivilor legitimati.  

Art. 2 FUNCȚIONAREA COMISIEI 
(1) Comisia de Competiţii, Evidenţă şi Clasificări 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 FRY, cu Legea Educaţiei Fizice şi Sportului nr. 
69/2000, cu completările şi modificările ulterioare, a 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. 

(2) Durata de funcţionare a Comisiei de Competiţii, Evidenţă şi Clasificări este perioada între două Adunări 
Generale de Alegeri. 
 

Art. 3 SCOPUL, OBIECTIVELE ŞI ATRIBUŢIILE COMISIEI 
(1) Scopul Comisiei de Competiţii, Evidenţă şi Clasificări ȋl constituie cresterea nivelului competitiilor de 

yachting din Romania, in special al campionatelor nationale, dar nelimitandu-se la acestea, pe de o parte 
si pe de alta parte evidenta si clasificarea sportivilor legitimati la Federatia Romana de Yachting. 
 

(2) În vederea realizării obiectivelor sale Comisia de Competiţii, Evidenţă şi Clasificări exercită atribuţiile 
enumerate în continuare pe urmatoarele nivele: 
 

i. Competitii:  
� Propune spre aprobarea Consiliului Federal datele de desfasurare ale campionatelor nationale 
� Agrega, pe baza propunerii cluburilor afiliate, programul competitional anual; 
� Intocmeste si supune spre aprobarea Consiliului Federal Regulamentul Cadru al 

Campionatelor Nationale; 
� Poate îndruma, o autoritate organizatorică (Club, Asociație Județeană de Yachting), și/sau 

corecta Regulamentul Cadru de Desfășurare al Competițiilor Zonale și Locale. 
 

ii. Evidenta si clasificari:  
� Creeaza, gestioneaza si actualizeaza baza de date cu sportivii legitimati; 
� Intocmeste si supune spre aprobarea Consiliului Federal metodologiile si regulamentele de 

clasificare a sportivilor legitimati; 
� Clasifica sportivii legitimati pe diferite criterii si comunica aceste clasificari Consiliului 

Federal dar si altor organe competente din afara Federatiei Romane de Yachting. 
  

iii. Arhivare:  
 

� Arhiveaza electronic, anual baza de date cu sportivii legitimati impreuna cu clasificarile 
efectuate in anul respectiv; 

� Poate genera statistica de evoluție a numărului de sportivi activi cât și a rezultatelor 
sportivilor la nivel național. 



 
CAPITOLUL II FORMAREA COMISIEI 
 
Art. 4  

(1) Potrivit prevederilor Statutului Federaţiei Române de Yachting şi a Actului Adiţional nr 1 la acesta Art. 53 
(2), în prima şedinţă de consiliu federal de după alegeri, vicepreşedintele FRY care răspunde de Comisia 
de Competiţii, Evidenţă şi Clasificări propune preşedintele comisiei, persoana respectivă trebuie să aibă 
pregatire si experienta in domeniul organizarii si managementului competitiilor de yachting, şi îl supune 
aprobării consiliului federal. 

(2) În următoarea şedinţă de consiliu federal de după nominalizare, preşedintele comisiei propune spre 
aprobare consiliului federal componenţa numerică (1-3 persoane) şi nominală a comisiei precum şi 
eventualele modificări ale regulametului de organizare şi funcţionare al comisiei.  

(3) La adunarea generală de alegeri a Federaţiei Române de Yachting, deodată cu dizolvarea consiliului 
federal se dizolvă şi Comisia de Competiţii, Evidenţă şi Clasificări, acesta urmând să fie formata din nou 
în conformitate cu capitolul III, art. 4, pct (1) şi (2) din prezentul regulament. 

 
 
CAPITOLUL III DISPOZIŢII FINALE 
 
Art. 5 Comisia de Competiţii, Evidenţă şi Clasificări se întruneşte fizic sau online de câte ori este necesar iar deciziile 

acesteia se pot lua cu majoritate simplă de minim două voturi. 
 
Art. 6 Orice situaţie neprevăzută ȋn prezentul regulament, va fi analizată şi hotărâtă de Comisia de Competiţii, 

Evidenţă şi Clasificări. 


