
                              

Sedinta Biroului Federal al Federatiei Romane de Scrabble 

30 iunie 2013, Bucuresti, Complex Olimpia 

Proces verbal 

Membri BF prezenti: Cristian Soare, Stefan Pall, Dan Laurentiu Sandu, Valentina Popescu. Sedinta BF 

este statutara, cvorumul fiind indeplinit (4 membri din 7) 

Invitati fara drept de vot: Claudia Mihai din partea comisiei de Scrabble francofon, Eugen Suran 

expert sportiv FR Scrabble 

Ordinea de zi este aprobata in unanimitate 

Procesul verbal al sedintei va fi redactat de Cristian Soare – aprobat in unanimitate 

1. Stabilirea detaliilor legate de etapa a doua a campionatului national francofon 

Propunerea comisiei de Scrabble francofon: 17-18 august, complex Olimpia – se aproba in 

unanimitate 

2. Stabilirea perioadei si locului de desfasurare a Festivalului International Francofon 2014 – 

perioada propusa de Stefan Pall este 6-13 iunie 2014 – aprobat in unanimitate 

3. Dezbatere referitoare la promovare Scrabbleului la nivel de tineret prin proiectul finantat 

MTS „Pierre de Coubertin” – Dan Sandu, Cristian Soare, Eugen Suran si Stefan Pall prezinta 

detaliile proiectului si stadiul actual. Se decide in unanimitate intocmirea dosarului pentru a 

putea fi supus aprobarii MTS la momentul oportun. Responsabili: Stefan Pall, Dan Sandu, 

Eugen Suran 

4. Acordarea de titlu de maestru al sportului conform solicitarilor primite 

Se aproba in unanimitate depunerea cererii din partea FR Scrabble catre MTS pentru 

acordarea titlului de maestru al sportului Septimiu Crivei, criteriile fiind indeplinite 

5. Stabilirea fondurilor necesare pentru turneele din iulie de la Botosani 

Arbitri necesari: 4 (Catalin Caba, Stefan Pall, Valentina Popescu, Ciprian Cernahuz), cheltuieli 

estimate transport/cazare/masa 2.500 RON. La acestea se adauga baremele de arbitraj si 

cheltuieli conexe (cupe pentru CNS Perechi si Cupa Romaniei) 

6. Administrarea fondurilor primite prin sponsorizare (5.000 RON) – venituri proprii 

- 720 RON (160 EUR) pentru taxele de participare la Campionatul Mondial de Scrabble 

Francofon (Teodora Bohbot 110 EUR – Elite, Classique, Perechi, Arcadie Popescu – 50 EUR) – 

aprobat in unanimitate 

- 360 RON (80 EUR) pentru taxa de participare la Campionatul European de Scrabble Anglofon 

(Dan Laurentiu Sandu) – aprobat in unanimitate 

- 675 RON (150 EUR) pentru taxele de participare + echipament de prezentare la Campionatul 

Mondial de Scrabble Anglofon din decembrie (Dan Laurentiu Sandu) – aprobat cu 3 voturi 

pentru si o abtinere 

7. Administrare bugetului de materiale pe care il putem accesa din venituri proprii MTS (5.000 

RON)  

40 Jocuri Scrabble*50 RON = 2.000 RON – aprobat in unanimitate 



                              

Materiale de promovare: Calculator, Roll-up, Flyere, caiete de Scrabble etc – aprobat in 

unanimitate 

8. Diverse 

- Din cauza Campionatului Mondial Anglofon de la inceputul lunii decembrie, se impune 

modificarea datei de organizare a etapei a 3-a a Campionatului National Francofon in 

perioada 14-15 decembrie. Simultanul International Francofon blitz va fi organizat in dupa 

amiaza zilei de 13 decembrie – aprobat in unanimitate 

- In mod consecutiv, se decaleaza Supercupa Scrabble Multi in perioada 21-22 decembrie. Se 

solicita comisiei de competitii inaintarea unui propuneri regulament de organizare a 

Supercupei pana la data de 25 august – aprobat in unanimitate 

- Eugen Suran va obtine din MTS lista actualizata a cluburilor sportive afiliate care au sectie de 

Scrabble in statut 

- Se va incerca organizarea unei zile de prezentare si promovare a jocului de Scrabble in 

Bucuresti in weekendul 13-14 iulie. Responsabili: Cristian Soare, Claudia Mihai, Dan Sandu 

 


