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HOTĂRÂREA BIROULUI FEDERAL
din 28 februarie 2022
Convocat în ședință de către Laurențiu-Dan Sandu, Președinte al Federației Române de
Scrabble, on-line (prin aplicația Skype), în ziua de luni, 28 februarie 2022, ora 18.00.
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 28 februarie 2022,
Biroul Federal al Federației Române de SCRABBLE hotărăște următoarele:
1. Se aprobă cererea de admitere în Comisia de arbitri a FRSc a domnului Mircea Bojiță, în
vederea arbitrării partidelor din Campionatul național de scrabble prin corespondență pe anul
2022 și numirea ca arbitru de rezervă a domnului Radu Radu, membru al Comisiei de arbitri a
FRSc, care va efectua tragerea la sorți a grupelor marți, 15.03.2022, ora 18, înscrierile urmând a
se face la domnul Laurențiu-Dan Sandu, la e-mail dls@scrabblero.ro, în locul dlui Mircea Bojiță.
2. Se ia act de informarea făcută de domnul Cătălin Caba privind stabilirea datei desfășurării
Campionatului european de scrable anglofon 2022 de la Berlin, în perioada 17-19.06.2022, care
se suprapune cu etapa 2 a CNIS-S de la Cluj-Napoca, fiind necesară reprogramarea acestei etape
de către CS Universitatea Cluj-Napoca, organizatorul competiției.
3. Se aprobă convocarea ședinței Adunării generale extraordinare a FRSc sâmbătă, 19.03.2022,
ora 17 – prima convocare și ora 19 – a doua convocare, cu ordinea de zi: 1. Modificare calendar
competițional FRSc pe anul 2022; 2. Modificare regulament anticipație; 3. Diverse.
PREȘEDINTE,
Laurențiu-Dan Sandu

Secretar de ședință,
Laurian Ieremeiov
Laurian
Ieremeiov
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