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Hotărâri de Comitet Director 20.10.2016 Poiana Brașov
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În urma prezentării unei moțiuni de neîncredere Comitetul
Director verifică validitatea adeziunilor până la data de
04.11.2016.
După analiza tuturor materialelor primite pentru actualizarea
Statutului FRJ, o nouă versiune va fi postată pe pagina net,
pentru a fi analizată în următoarele 30 zile, până la data de
20.11.2016.
Propunerea Regulamentului de Ordine și Funcționare a
Colegiului Central al Antrenorilor prezentat astăzi, va fi expus
timp de 30 de zile, până la data de 20.11.2016, spre dezbatere.
Comitetul Director aprobă Contractul de Colaborare între
sportivii de 13-14-15-16-17 ani cu cluburi la nivel de junioritineret-seniori. Un sportiv poate fi legitimat numai la un club
si poate lupta la un alt club in baza contractului de colaborare.
Un sportiv poate reprezenta doar un club atât la nivel de
u15/u18 și numai un club la nivel de u21/u23/seniori. Perioada
contractului de colaborare este de un an.
Comitetul Director aprobă Regulamentul de Ordine și
Funcționare al Colegiului Central al Arbitrilor prezentat
astăzi, 20.10.2016.
Au fost aprobate premierile pentru Campionatele Europene de
juniori u21, care au avut loc la Malaga, Spania.
Comitetul Director aprobă finanțarea din venituri proprii a
sumei de 3.800 lei lunar pentru medaliatul cu bronz al
Jocurilor Paralimpice de la Rio 2016, sportivul Alexandru
Bologa.
Conducerea FRJ recomadă găsirea unei locații pentru
cantonamentul de pregătire bazală al CNOPT Oradea, care să
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corespundă cerințelor stagiului și să se încadreze în bugetul
alocat.
9. Comitetul Director aprobă delegația propusă a participa la
Campionatele Europene de tineret de la Tel Aviv, formată din
8 sportive, 7 sportivi și 4 membri aparținând colectivului
tehnic, urmând ca FRJ să finanțeze un număr de 6 sportive, 6
sportivi și 2 antrenori din bugetul aprobat de MTS.
10. Comitetul Director aprobă participarea dr. Mirela Pop la
Seminarul Medical al Uniunii Europene de Judo, care va avea
loc anul acesta in Malta.
11. Comitetul Director aprobă stagiul de pregătire de la Oradea,
în vederea participării la Grand Șlem Abu Dhabi 2016.
12. Comitetul Director aprobă delegația formată din 2 sportivi și
1 antrenor care va participa la Grand Șlem Abu Dhabi.
13. Privind participarea la concursurile de seniori din China și
Japonia care vor avea loc anul acesta, conducerea FRJ
propune participarea la Grand Prix China 2016 cu 3 sportive
și 1 antrenor/antrenoare.
14. Începând cu 01.01.2017 la Campionatele Naționale ale
României individual, newaza, echipe și la Cupa României pot
lua parte numai sportivii care dețin pașaport românesc și care
sunt eligibili să reprezinte România la Campionatele
Europene, Campionatele Mondiale și Jocurile Olimpice. În
cadrul concursurilor pe echipe sportivii neeligibili a
reprezenta România pot concura ca și străini.
15. FRJ va posta pe pagina internet anunțul referitor la "Cupa
Târgu Secuiesc" care se va desfășura în 2016.
16. SC Masibo Sport SRL, distribuitor oficial Adidas are
permisiunea FRJ de a avea o suprafață de maximum 20 metri
pătrați pentru un stand de prezentare și vânzare la toate
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Campionatele Naționale inclusiv Cupa României în perioada
20.10.2016-20.10.2017.
17. Domnul Cîmpeanu Emanoil are drept de semnătură autorizată
conform atribuțiilor de Secretar General, până la data
întoarcerii Secretarului General, dl Gheorghe Savu, aflat în
concediu medical.
18. Comitetul Director aprobă suma de aproximativ 1.075 lei
destinată achiziționării vaccinurilor antigripale Vaxigrip
sportivelor de la CNOPJ, CNOPT și Lotul Național de
senioare Cluj.
19. Comitetul Director solicită atribuirea in folosință exclusivă a
sălii de judo din cadrul Complexului Sportiv Național "Lia
Manoliu", sala care în prezent are folosință comuna.
20. Comitetul Director este de acord ca domnul Florentin
Marinescu să înființeze Fundația Română de Judo.
21. Comitetul Director aprobă achiziționarea trimestrială a unui
număr de 100 de bucăți a revistei "Junior Sport".
22. În conformitate cu art. 49 din Statutul Federației Române de
Judo, domnul Dorel Căprar, având funcția de vicepreședinte,
își pierde dreptul de membru al Comitetului Director.
23. Următoarea ședință de Comitet Director va avea loc în data de
04.11.2016 la București, în clădirea MTS, la ora 10:00 am.

