PROCES VERBAL AL ȘEDINȚEI Biroului Federal din data de 2.07.2013,
București
Prezenți: Leonard Doroftei, Vasile Câtea, Titi Tudor, Alec Năstac, Marcel
Boboc, Adrian Lăcătuș, Nicu Chioveanu, Mihai Lauruc, Robert Băeatu, Relu
Auraș, Marian Simion, Adrian Fetecău
Membri fără drept de vot: Sima Viorel, secretar general, Valentin Vrânceanu,
antrenor federal
Invitat din partea MTS Viorel Tomescu.
Ordinea de zi
1. Analiza programelor de pregătire a loturilor naționale;
2. Stabilirea delegației pentru CE de Tineret de la Rotterdam;
3. Diverse;
Dl. Leonard Doroftei prezintă ordinea de zi. Se supune la vot. Se aprobă.
Se supune la vot ca de redactarea proceselor verbale ale Birourilor Federale,
începând cu data de 2.07.2013, să se ocupe Daniel Ion. Se aprobă cu 11 voturi
pentru și o abținere.
1. Analiza programelor de pregătire pentru loturile naționale
Dl Lăcătuș susține că la ultima ședință de BF s-a angajat să susțină
activitatealotului feminin până la 1 iulie și că o va face în continuare, dar
solicită ca Federația să/l informeze din timp cu privire la calendarul
internațional, corespondența cu forurile internaționale și invitațiile ce vin pe
adresa federației cu privire la participarea lotului feminin la anumite turnee
internaționale. Dl Lăcătuș reproșează lipsa comunicării între oamenii Federației
și AIBA.
Dl Marin Simion prezintă componența lotului de seniori, anunțând că ambii săi
antrenori secunzi și-au anunțat demisiile și că la următoarea ședință de BF va
anunța noua componență a colectivului tehnic.
Dl Leonard Doroftei prezintă o adresa din partea antrenorului Gheorghe
Napoleon, prin care solicită să fie inclus în colectivul tehnic al lotului de seniori
pentru a-i putea pregăti și reprezenta la competițiile internaționale pe Bogdan
Juratoni și Răzvan Andreiana. O decizie în acest sens se va lua după
desfășurarea ampionatelor Naționale, decide BF. Dl. Relu Auraș propune ca,
până la Campionatele Naționale, sportivii să se pregătească la cluburile de care
aparțin. Se aprobă în unanmitate.
Dl. Relu Auraș prezintă componența colectivului tehnic al lotului național de
tineret
Relu Auraș - antrenor principal
Cara Neculai – antrenor secund

Ablalim Ferodin – antrenor secund
Viorel Domințeanu – asistent medical
Se supune la vot. Se aprobă cu 11 voturi pentru și o abținere.
Dl. Titi Tudor propune colectivul tehnic pentru lotul național de juniori
Titi Tudor – antrenor principal
Dia Constantin – antrenor secund
Adrian Pârlogea – antrenor secund
Rodica Sava – medic
Se supune la vot. Se aprobă cu 10 voturi pentru și 2 abțineri.
Se propune ca până la 10 iulie 2013, antrenorii principali ai loturilor naționale
să prezinte o nouă etapizare a competițiilor majore pe anul în curs și programele
de pregătire pentru acestea la care urmează să participe componenții loturilor.
Dl Marin Simion prezintă componena lotului cu care va participa la turneul din
Ungaria, din perioada 22-24.08.2013
48 kg Ovidiu Berceanu
52 kg David Rizoiu
56 kg Răzvan Andreiana sau Mike Cioacă
60 kg Cuciureanu Alexandru
75 kg Cătălin Paraschiveanu
91 kg Jitaru Mirel
+91 kg
Mihai Nistor
Se supune la vot și se aprobă în unanimitate.
Dl Mihai Lauruc anunță că din partea comunității rutenilor subcarpatici se va
oferi la începutul lunii august o pregătire comună pentru lotul național de
seniori cu reprezentativa similară a Cehia. Costurile acțiunii (transport, cazare,
masă), care va avea loc în Cehia, vor fi suportate integral de comunitatea
rutenilor subcarpatici, pentru componenții lotului și un antrenor. De asemenea,
comunitatea rutenilor va asigura transportul delegației române de la pregătirea
comună din cehia la turneul din Ungaria.
2. Dl. Relu Auraș prezintă o informare a BF vizavi de pregătirea lotului de
tineret și solicită o pregătire comună, o bilaterală, cu o reprezentativă
similară, înainte de CE de la Rotterdam. Obiectivul stabilit pentru CE: 1
medalie, 1 loc 4-6. Dl Auraș preziintă componența delegației pentru CE
de la Rotterdam.
52 kg. Florin Bujor sau vasile Suciu
56 kg
Ciobanu Nicușor
60 kg
Mustafa Arsen și Gheorghiță Jugan
64 kg
Marin Pița

75 kg
Mihai Adrian și Andrei Arădoaie
60 kg
Marian Vișan
81 kg
Roberto Stângă
+91 kg
Aurelian Țurcanu
Colectiv tehnic: Relu Auraș (antrenor principal), Cara Neculai și Ablalim
Ferodin (secunzi)
Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.
Din delegația oficială pentru CE de la Rotterdam vor face parte ca oficiali ai
FRB: Leonard Doroftei, Vasile Câtea, Francisc Vaștag, Marcel Boboc, Marin
Simion și Robert Băeatu.
Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.
3. Se supune la vot organizarea la Reșița a CN de Seniori, din perioada
30.07-3.08.2013, la solicitarea clubului CSM Reșița. Se aprobă în
unanimitate.
Se supune la vot convenția de colaborare dintre CSA Steaua și ACS
Soroceanu iași în privința sportivei Pascu Genoveva. Se aprobă.
Se supune la vot cererea de afiliere a clubului CS Orășenesc Cugir. Se
aprobă în unanimitate.
Se supune la vot cererea de afiliere a CS Box Club Stejarul Daneș. Se
aprobă în unanimitate.
Dl Vasile Câtea face cunoscut BF că în perioada 28.07 – 4.08, la Dublin, se va
desfășura Campionatul European Școlar. Coordonatorul și responsabilul pentru
participarea României la acest turneu este desemnat Ilie Captari, iar costurile
participării la această competiție vor fi suportate de către fiecare dintre
participanți. Până la data de 8 iulie se va definitiva componența delegației
pentru CE școlare de la Dublin.
Dl Robert Băeatu propune BF ca la toate competițiile organizate sub egida
Federației organizatorul să aibă în prealabil acordul Federației. Mai exact se
propune informarea președintelui Comisiei privind desfășurarea tuturor
competițiilor amicale organizate de către structurile afiliate la FR Box, a
regulamentului de desfășurare a acestora, precum și a listei arbitrilor și
oficialilor care participă la aceste competiții. Se supune la vot. Se aprobă.

