Procesul verbal al ședinței Biroului Federal din 26.02.2014,
București
Prezenți: Leonard Doroftei, Francisc Vaștag, Mihai Lauruc, Robert Băeatu,
Relu Auraș, Alec Năstac, Adrian Lăcătuș, Titi Tudor, Vasile Câtea, Marcel
Boboc, Marin Simion.
Absenți: Mihai Craiu, Adrian Fetecău, Nicu Chioveanu.
Membri fără drept de vot: Viorel Sima (secretar general), Valentin Vrânceacu
(antrenor federal), Daniel Ion.
Invitați: Viorel Tomescu (MTS), Manu Măerean (avocat)
Ordinea de zi
1. Situația loturilor naționale, etapizări, programe de pregătire.
2. Campionatul European de senioare – organizare, competențe, etc.
3. Pachete de publicitate CE Feminin 2014;
4. Diverse;
Se analizează incidentele petrecute la Cupa României de Tineret, de la Brăila,
provocate de antrenorii de la CSM Călărași.
Avocatul Măereanu prezintă un raport vizavi de procesele în care reprezintă
Federația Română de Box.
Dl. Doroftei prezintă Ordinea de Zi a ședinței BF. Se supune la vot. Se aprobă
în unanimitate.
1. Dl Sima prezintă situația etapizărilor de la loturile naționale. Secretarul
general anunță că fiecare antrenor principal trebuie să/și facă etapizarea
astfel încât să se încadreze în bugetul alocat. Dl Tomescu anunță noua
strategie a MTS vizavi de acordarea bugetului către FR Box. De
asemenea, el este delegat din partea MTS să răspundă de FR Box. Dl
Tomescu anunță că planurile de pregătire trebuiesc păredate în termen, în
caz contrar urmând să apară întârzieri privind finanțarea de către MTS.
Acesta recomandă ca în BF să fie doar 2 antrenori – unul pentru loturile
masculine și unul pentru cele feminine – pentru eficientizarea activității
FR Box.
Dl Vrânceanu prezintă soluțiile lor pentru eficientizarea activității și circuitul
etapizărilor, recomandând ca suma bugetată pentru fiecare lot să fie regăsită
întocmai în planurile de etapizare.
Dl. Câtea anunță că lotul Republicii Moldova și-a exprimat intenția de a veni în
omânia, după încheierea Cupei României de Seniori, după finală dorind să
dispute câte un meci cu învingătorii de la fiecare categorie.

Se supune la vot disputarea acestei SuperCupe România-Moldova. Se aprobă cu
8 voturi pentru. Marin Simion și Relu Auraș se abțin, Marcel Boboc se opune.
Dl Lăcătuș prezintă un raport vizavi de CN Junioare-Tineret-Senioare de la
Bistrița, susținând că acest campionat constituie și un criteriu de selecție pentru
lotul de senioare în vederea CE Senioare 2014, de la București. Dl Lăcătuș cere
excluderea arbitrului Pătrășcoiu și sancțiuni pentru arbitrii Cucereanu și
Panseluța.
Dl. Robert Băeatu anunță acțiunile lotului de juniori începând cu deplasarea în
Republica Moldova. Se supune la vot deplasarea lotului de juniori în Moldova
cu 9 sportivi, 3 antrenori și un arbitru. Se aprobă în unanimitate, urmând ca
FRBOx să suporte 2.000 lei cheltuieli de transport.
Dl Câtea prezintă propunerea Comisiei de Disciplină ca la fiecare competiție
internă dl Martiniuc să fie prezent ca reprezentant al Comisiei de Disciplină. Se
supune la vot. Se aprobă în unanimitate.
Marin Simion prezintă activitatea lotului național de seniori, solicitând ca lotul
să fie definitivat după Cupa României de Seniori.
2. Dl Sima prezintă situația vizavi de organizarea CE Senioare de la
București.
Se propune organizarea următoarei ședințe de Birou Federal pe 5 martie 2014,
la ora 10:00, la Ploiești. Se aprobă.
Dl. Câtea prezintă raportul de la CR Tineret de la Brăila.
Se analizează cererile cluburilor CS Unirea Alba ulia și CS Voința Cluj de a se
ridica suspendările pentru sportivii Pleș Ștefan și Mancingo Alexandru. Se
supune la vot. În unanimitate se decide încetarea suspendărilor pentru cei doi
sportivi.
La propunerea lui Francisc Vaștag, pentru deciziile contestate de la CR Tineret
Brăila se decide suspendarea pe 6 luni a arbitrului Pătrunjel Ionel. Tot șase luni
este suspendat și arbitrul Târnoveanu. Se supune la vot. Se aprobă.

