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HOTĂRÂREA BIROULUI FEDERAL
din 30 noiembrie 2021
Convocat în ședință de către Dan Laurențiu Sandu, Președinte al Federației Române de Scrabble,
on-line (prin aplicația Skype), în ziua de marți, 30 noiembrie 2021, ora 19.00.
În temeiul Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 şi a HG nr. 884/2001 pentru aprobarea
Regulamentului de punere în aplicare a Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000;
În conformitate cu Statutul FRSc 2020 recunoscut în vigoare de către MTS,
Având în vedere Calendarul sportiv național și internațional aprobat de Adunarea generală
extraordinară din 19.12.2020, cu modificările și completările ulterioare,
În conformitate cu votul exprimat de Biroul Federal în ședința din data de 30 noiembrie 2021,
Biroul Federal al Federației Române de SCRABBLE hotărăște următoarele:
1. Se aprobă propunerea de calendar competițional intern și internațional pe anul 2022,
prevăzută în anexa 1, care va fi discutată în Adunarea generală extraordinară din 01.12.2021.
2. Se aprobă completarea componenței Comisiei de scrabble școlar, formată din Ana Claudia
Magdalena MIHAI, Laurian IEREMEIOV, Ioan ROMANESCU, Dan GOȘA, Georgeta ROȘCA,
Vasile MIHALACHE, cu Carmen CARBARĂU, Liliana Clara IANCU, Alice PAPA, Laurențiu-Dan SANDU,
care și-au trimis cererile, Curriculum vitae și copia cărții de identitate după ședința BF din
20.11.2021.
3. Se aprobă includerea propunerii CS Universitatea Cluj-Napoca de modificare a regulamentului
competițional și a structurii etapelor CNIS 2022, prevăzută în anexa 2, la punctul Diverse de pe
ordinea de zi a Adunării generale extraordinare din 01.12.2021.
4. Se aprobă includerea propunerii Clubului de Scrabble FITT Tim-Team Timișoara de modificare
a regulamentului competițional CNIS 2022 la punctul Diverse de pe ordinea de zi a Adunării
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generale extraordinare din 01.12.2021. Propunerea constă în luarea în considerare la fiecare
etapă (inclusiv la turneul final) a punctelor de clasament obținute la cea mai bine punctată din
cele trei probe de duplicat (clasic, completiv, eliptic), indiferent de numărul probelor de duplicat
disputate, rezultând o pondere egală în clasament a celor 4 probe (duplicat, anticipație,
compunere, libere).
5. Se ia act de propunerea d-nei Ana Claudia Magdalena Mihai de modificare a regulamentului
competițional CNIS 2022, care poate fi inclusă la punctul Diverse de pe ordinea de zi și susținută
de către un club în Adunarea generală extraordinară din 01.12.2021. Propunerea constă în
luarea în considerare la fiecare etapă (inclusiv la turneul final) a mediei aritmetice a punctelor
de clasament obținute la cele trei probe de duplicat (clasic, completiv, eliptic).
6. Se aprobă prelungirea termenului de întocmire și semnare a contractelor de voluntariat
dintre FRSc și asistenții secretarului general al FRSc, domnul Mihai Neacșu și domnișoara Bianca
Tudor, până la data de 15.12.2021.
7. Se aprobă prelungirea termenului de prezentare a situației cheltuirii sumelor alocate în
bugetul FRSc și de aprobare a achiziției unor bunuri și servicii până la ședința Biroului federal din
12.12.2021, ora 18.

Președinte,
Dan Laurențiu Sandu

Pentru conformitate,
Laurian Ieremeiov,
secretar de ședință
digital de
Laurian Semnat
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