Proces verbal al sedintei Biroului Federal al FR Scrabble din 12 aprilie 2013
Hotel Class, Sibiu

Prezenti: Cristian Soare, Catalin Caba, Stefan Pall, Dan Laurentiu Sandu, Ionel Aioanei, Septimiu Crivei
Absenti: nu exista
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.
Stefan Pall prezinta ordinea de zi, se aproba cu patru voturi pentru si unul impotriva.
1.
Conditiile pentru categoriile Sperante si Decani sunt similare: nu exista campionate
organizate distinct, clasamentul se face prin extragere din clasamentul general CNIS-S (Seniori),
nu se acorda puncte de maestru si titlul de campion este "neoficial" – se aproba in unanimitate
2.
Completarea clasamentului la juniori si cadeti se face in urmatoarele conditii:
Pe intreg parcursul competitiei au participat maxim 4 jucatori (sau perechi, in cazul
CNSP)
Completarea clasamentului se face cu participanti de la categoriile inferioare
Un jucatori nu poate lua doua titluri la mai multe categorii de varsta – se acorda titlul
corespunzator celei din care face parte
Un jucator poate solicita la inceputul anului competitional inscrierea intr-o categorie
superioara, iar in acest caz va figura doar in clasamentul categoriei pentru care a facut cererea
Aprobat in unanimitate
3.
Redactarea si publicarea pe site a fisierului special de plati taxe 2013, conform
hotararilor BF-31.01.2009 si BF-31.03.2013 – aprobat in unanimitate
4.
Secretarul general poate fi membru al Biroului Federal daca candideaza si este ales
prin vot in conditii normale de catre AG – aprobat cu 3 voturi pentru, unul impotriva si doua
abtineri. Aceasta decizie va fi supusa votului AG la prima modificare a statutului
5.
Mandatarea delegata a BF de catre AG pentru stabilirea unui alt sediu social si/sau
pentru infiintarea de sedii secundare / puncte de lucru – aprobat cu 5 voturi pentru si unul
impotriva. Aceasta decizie va fi supusa votului AG la prima modificare a statutului
6.
Renuntarea la clauza de interzicere a 2 reprezentanti de la acelasi club in BF. O clauza
de “Nu mai mult de 2” la cvorumul actual de 4 asigura imposibilitatea controlului unui club
asupra entitatii BF se aproba cu 4 voturi pentru, unul impotriva si o abtinere. Aceasta decizie va fi
supusa votului AG la prima modificare a statutulu
7.
Completare la hotararile privind completarea Calendarului international cu toate
competitiile prevazute de FISF, ABSP si WESPA: „participarea la toate competitiile inscrise in
calendar, cu exceptia CM, este optionala si sustinerea financiara din partea FRSc nu
este considerata declarata ca asigurata, nici macar partial” – se aproba in unanimitate

8.
Se va asigura echipament national minimal - tricou, sapca, trening (eventual) cu
ecusonul FRSc si insemne tricolore, eventual si un fanion pentru a fi pus pe masa de concurs (din
subventia de bani de echipament), pentru toti participantii la CM Scrabble Anglofon si Francofon
– se aproba in unanimitate
9.
Redactarea unui regulament pentru completarea loturilor internationale de scrabble
anglofon si francofon si intocmirea listelor respective – se aproba in unanimitate
10.
Plata taxelor anuale de membru la organizatiile internationale – se aproba in
unanimitate
11.
Bugetul pentru materiale sportive alocat de MTS va fi destinat achizitionarii de jocuri
de Scrabble, materiale si echipamente necesare organizarii si arbitrarii concursurilor, diplome etc
– se aproba in unanimitate
12.
In limita posibilitatilor, arbitrii vor evita ca doi jucatori de la acelasi club sa stea unul
langa altul – 5 voturi pentru si o abtinere

