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HOTĂRÂREA BIROULUI FEDERAL
din 30 iunie 2022
Convocat în ședință de către Laurențiu-Dan Sandu, Președinte al Federației Române de Scrabble, on-line
(prin aplicația Skype), în ziua de joi, 30 iunie 2022, 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 iunie 2022,
Biroul Federal al Federației Române de SCRABBLE hotărăște următoarele:
1. Se aprobă ca lotul reprezentativ al României la Campionatul mondial de scrabble în limba franceză din
22-30 iulie 2022 de la Louvaine-La-Neuve (Belgia) să fie compus din: Laurențiu-Dan Sandu, Arcadie
Popescu, Teodora Bohbot, iar FRSc să suporte cheltuielile de participare pentru cele 3 persoane,
constând în taxa de concurs-400 euro, transport-600 euro, hotel-1200 euro, total-2200 euro.
.
2. Se aprobă renunțarea la modificarea calendarului competițional prin introducerea etapei de
campionat național francofon seniori la București în perioada 15-17.07.2022 precum și a pregătirii
campionatului mondial francofon în aceeași perioadă, urmând ca suma de 1900 lei din bugetul alocat
pregătirii pentru turneul internațional francofon să fie transferată la bugetul pentru calendarul sportiv
internațional.
3. Se ia act de informarea făcută de Cătălin Caba privind decizia luată la ședința reprezentanților
europeni ai federației de profil ca următoarea ediție a Campionatului european de scrabble anglofon
2023 să fie găzduită de România și de propunerea ca această competiție să aibă loc la București în 9-10
septembrie 2023 sau 7-8 octombrie 2023, data exactă urmând a fi stabilită în Adunarea generală a FRSc.
4. Se ia act de informarea făcută de Cătălin Caba cu privire la faptul că în 2022 nu se va mai organiza
Campionatul mondial de scrabble anglofon în format fizic, însă există posibilitatea organizării unei
competiții online de către Pakistan și a organizării unui mare turneu de scrabble anglofon în India.
PREȘEDINTE,
Laurențiu-Dan Sandu
Secretar de ședință,
Laurian Ieremeiov
Laurian
Ieremeiov
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Laurian Ieremeiov
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