Procesul verbal al Biroului Federal din 29.05.2013, Lia Manoliu, sala Hotel
Sport
Prezenţi: Leonard Doroftei, Vasile Cîtea, Mihai Lauruc, Adrian Fetecău, Adrian
Lăcătuş, Titi Tudor, Mihai Craiu, Marin Simion, Robert Băeatu, Alec Năstac, Relu
Auraş
Membri fără drept de vot: Viorel Sima – secretar general, Valentin Vrânceanu –
antrenor federal
Din partea MTS este delegat dl Viorel Tomescu.
ORDINEA DE ZI
1. Situaţia economică-financiară a Federaţiei
2. Programul de pregătire şi participarea la turneele internaţionale pentru
loturile naţionale.
3. Situaţia veniturilor proprii ale FR Box.
4. Aprobarea delegaţiei oficiale a României pentru CE masculin seniori de la
Minsk
5. Diverse

Dl Leonard Doroftei prezintă ordinea de zi. Se aprobă în unanimitate.
Dl Sima prezintă detaliat primele două puncte de pe ordinea de zi, făcând referire
la şedinţa din aprilie în care a anunţatcă nu sunt bani de pregătire, ci doar pentru
participările la turneele internaţionale şi la acoperirea cheltuielilor pentru
calendarul intern.
Dl Tomescu recomandă ca pentru sumele depăşite la cheltuieli să se facă act
adiţional iar pregătirea centralizată să fie redusă, sportivii urmând a se pregăti mai
mult pe la cluburile de care aparţin.
Dl Câtea anunţă că de la 1.06.2013 toate comenzile pentru pregătirea loturilor se
sistează, urmând a se găsi soluţii pentru pregătire.

Dl Adrian Lăcătuş a comunicat BF că va continua pregătirea cu loturile feminine
fără a implica financiar Federaţia, dar să fie onorate competiţiile internaţionale din
bugetul FR Box.
Dl Mihai Craiu propune ca fiecare persoană care aduce contracte de sponsorizare
cu Federaţia să fie recompensat cu 25 % din valoarea respectivelor contracte, în
vederea stimulării atragerii de resurse la bugetul FR Box.
Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.
Dl Doroftei propune ca sportivii de la loturile naţionale să se pregătească la
cluburi, urmând ca înaintea competiţiilor să se facă meciuri de verificare.
Dl Doroftei se angajează că va asigura masa pentru lotul naţional de juniori şi
cazarea pentru un număr de ăapte sportivi, până în luna august şi că va suporta
cheltuielile pentru deplasarea acestora la CM (transport, cazare, masă).
4. Dl Aprobarea delegaţiei pentru CE de la Minsk.
Marin Simion prezintă sportivii şi membrii delegaţiei care vor face deplasarea la
CE de la Minsk.
49 kg
Berceanu Ovidiu Iulian (CSM Reşiţa)
56 kg
Răzvan Andreiana (CS Dinamo)
60 kg
Alexandru Cuciureanu (SCM Bacău)
69 kg
Orlando Chirvase (SCM Bacău)
75 kg
Bogdan Juratoni (CS Dinamo)
+91 kg
Mihai Nistor (SCM Bacău)
Antrenori: Relu Auraş, Marin Simion
Şef delegaţie - Vasile Câtea. Oficial – Viorel Sima, secretar general.
Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.
Dl Robert Băeatu solicită d-lui Vasile Câteaca la CE să se discute posibilitatea
achiziţionării unei maşini de punctaj cu coeficient aferent unor aparate de punctaj
normale.
Dl Mihai Lauruc comunică BF că va suporta premierea suplimentară a sportivilor
medaliaţi la CE de la Minsk astfel:
50.000 lei pentru fiecare medalie de aur
25.000 lei pentru fiecare medalie de argint
10.000 lei pentru fiecare medalie de bronz
De asemenea, antrenorii performerilor vor fi recompensaţi cu 25% din bursa
sportivilor.
Pentru performanţe obţinute la CM, dl Lauruc anunţă că premiile oferite de el vor
fi de 100.000 lei pentru fiecare medalie de aur, 50.000 lei pentru fiecare medalie de
argint şi 25.000 lei pentru fiecare medalie de bronz. Antrenorii vor primi 25 % din
bursa sportivilor.

