Proces verbal al sedintei Biroului Federal al FR Scrabble din 31 martie 2013
Hotel Sport, Bucuresti

Prezenti: Cristian Soare, Stefan Pall, Dan Laurentiu Sandu, Eugen Suran
Absenti motivat: Catalin Caba, Ionel Aioanei, Septimiu Crivei
Cvorumul de jumatate plus unu este indeplinit, sedinta BF este statutara. Se voteaza in unanimitate
ca procesul verbal al sedintei sa fie tinut de Cristian Soare.
Cristian Soare prezinta ordinea de zi, se aproba in unanimitate.
1. Finantare 2013, modalitatea de administrare a acesteia, personal platit
- Pentru perioada martie-decembrie 2013, MTS a alocat FR Scrabble 40.300 RON pentru
activitatea curenta si 5.000 RON pentru materiale/echipament sportiv
- S-a prezentat urmatoarea propunere de distribuire a finantarii de la MTS: salarii 19.447
RON impartiti in 3 jumatati de norma pentru perioada aprilie-decembrie 2013 (contabil,
secretar general si expert sportiv). Se aproba in unanimitate
- Biroul Federal ia la cunostinta solicitarea secretarului general, Dl. Eugen Suran, de
transfer pe functia de expert sportiv incepand cu data de 1 aprilie 2013. Se aproba in
unanimitate
- Biroul Federal ia la cunostinta solicitarea Dl. Stefan Pall de reincadrare pe postul de
secretar general incepand cu data de 1 aprilie 2013 (post pe care l-a ocupat pana la data
1 iulie 2011 si la care a renuntat temporar din motive personale). Se aproba in
unanimitate
- Prin aceste schimbari, conform statutului FR Scrabble Dl. Suran nu mai este membru de
drept in BF. Incepand cu data de 1 aprilie 2013 se elibereaza astfel un loc in BF, la prima
Adunare Generala urmand sa se organizeze alegeri pentru completare.
2. Taxe anuale
- Se hotaraste cu 3 voturi pentru si o abtinere ca taxa de viza anuala pentru cluburile cu
maxim 2 jucatori participanti in competitiile curente 2013 sa fie redusa cu 75%. Restul
taxelor raman nemodificate fata de 2012.
3. Festivalul International Francofon va avea loc la Sibiu in perioada 29.08-05.09.2013. Se
aproba in unanimitate urmatoarele tarife:
- Cazare in camera dubla+masa+3 excursii+intrari la obiective turistice+cadouri etc - 480
EUR
- Supliment camera single: 100 EUR/7 nopti.
- Taxe participare: 15 EUR pentru individual, 15 EUR pentru perechi, 10 EUR pentru
turneul de libere.
- Transfer optional Bucuresti-Sibiu sau Cluj-Sibiu si retur: 50 EUR/persoana.
Se va realiza urgent anuntul de promovare a turneului si se va transmite catre cei interesati,
intern si international. Comitet de organizare: Stefan Pall, Dan Laurentiu Sandu, Cristian
Soare, Eugen Suran, Claudia Mihai, Georgeta Rosca

4. Modificari aduse regulamentului CNIS (intra in vigoare din 2013 si raman valabile pe termen
lung in cazul in care nu se decide altfel):
- Modificarea limitelor de varsta pentru categorii: Prichindei pana la 11 ani inclusiv, cadeti 1215 ani inclusiv, juniori 16-20 ani inclusiv. Se aproba cu 3 voturi pentru si un vot impotriva
- Introducerea categoriei Sperante, 21-24 ani inclusiv. Sportivii din aceasta categorie vor
participa in cadrul CNIS Seniori, clasamentul extragandu-se din clasamentul final CNIS Seniori.
Se acorda titlu national cu conditia sa fi participat minim 5 jucatori din acest interval de
varsta, fara a se acorda insa puncte de clasificare sportiva. Se aproba in unanimitate
- Modificarea denumirii categoriei Old Boys. Propuneri: Diamant, Veterani, Decani. Se voteaza
in unanimitate varianta „Decani”
- Modificarea varstei minime pentru categoria Decani la 60 ani impliniti in anul competitiei. Se
voteaza in unanimitate
- Jucatorii de peste 60 ani care nu doresc sa fie inclusi in CNIS Decani vor inainta o cerere in
acest sens inainte de prima lor participare din anul respectiv. Se aproba in unanimitate
- Completarea clasamentului de etapa si general campionat Juniori (locurile 1-5) cu
participanti din categoria Cadeti sau/si Prichindei sa se faca doar in cazul in care nu au
participat minim 5 Juniori pe parcursul anului. Se aproba cu 3 voturi pentru si o abtinere
- Completarea clasamentului de etapa si general Cadeti(locurile 1-5) cu participanti in
categoria Prichindei sa se faca doar in cazul in care nu au participat minim 5 Cadeti pe
parcursul anului. Se aproba cu 3 voturi pentru si o abtinere
- Un jucator nu poate primi doua titluri in categorii diferite. Se aproba cu 3 voturi pentru si o
abtinere
5. Se voteaza in unanimitate urmatoarele componente ale Comisiilor FR Scrabble:
- Comisia de Scrabble in limbi straine: Dan Laurentiu Sandu (presedinte), Catalin Caba si
Claudia Mihai.
- Comisia de Competitii: Septimiu Crivei (presedinte), Alice Papa si Cosmin Donciu.
- Comisia de Arbitri: Catalin Caba (presedinte), Stefan Pall si Valentina Popescu.
6. Transferuri
- Se aproba in unanimitate transferul gratuit al jucatorului Daniel Butnariu de la Locomotiva
Bucuresti la Impetus Bucuresti si al jucatorilor Alexandru Ciupeiu si Nora Ciupeiu de la
Preventis Iasi la Impetus Bucuresti, cu conditia achitarii catre FR Scrabble a taxei de 10
EUR/jucator conform regulamentului de transferari in vigoare.
7. Diverse
- Se aproba in unanimitate completarea regulamentului de transferari cu urmatoarea
precizare: Transferurile de juniori nu intra sub incidenta articolului 5.
- Se aproba in unanimitate introducerea integrala a calendarelor WESPA, ABSP si FISF in
calendarul competitional a FR Scrabble.
- Se convoaca Adunare Generala Extraordinara a FR Scrabble pentru data de 25 mai 2013 la
Cluj Napoca, ora 18.00.

