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DECIZII DIN ȘEDINȚA BIROULUI FEDERAL DIN 08.11.2022 

Au fost prezenți la Bazinul Tolea Grintescu Floreasca: Alexandru Matei, Stănescu Mihai, 

Cosmin Radu si Florin Ardelean si online – Ramiro Georgescu, Gabriel Stroe, Saulean Sorin, Edward 

Andrei, Bogdan Matei. Sedinta a început la orele 16:30. 

In urma discutarii punctelor de pe ordinea de zi comunicată in convocatorul transmis membrilor 

Biroului Federal in data de 03.11.2022 s-au decis urmatoarele: 

 

1. Solutii si oportunitati legate de problema centralei de la Bazinul Floreasca 

Se vor cauta in continuare solutii financiare si tehnice, daca exista, pentru repunerea in 

functiune a bazinului, inclusiv efectuarea unei expertize tehnice a intregului complex 

pentru evaluarea starii acestuia. 

2. Discutarea Calendarului International pentru 2023. 

In urma discutiilor asupra obiectivelor pentru loturi din 2023 s-a decis ca in Cererea de 

Finantare pentru 2023 sa fie trecute toate loturile care pot participa la turnee de obiectiv, 

respectiv, Seniori M+F, U17 M+F, U15 M+F, urmand sa se reia discutiile dupa 

semnarea contractului de finantare pentru 2023. 

3. Analiza unor propuneri pentru antrenorii de lot la toate categoriile. 

S-a decis ca pe postul de antrenor  la lotul de Seniori sa fie numit Bogdan Rath. 

Pentru analiza s-a agreat ca la urmatoare sedinta de BF, din 15.11 sa se transmita 

propunerile membrilor BF pentru celelalte loturi pentru a fi votate. 

 

4. Validarea deciziei nr. 4/03.11.2022 a Comisiei de Disciplina. 

In urma discutiilor s-a decis retransmiterea deciziei nr. 4/03.11 catre CD pentru 

argumentare si reanalizare a tuturor elementelor. 

Pentru evitarea oricaror interpretari s-a decis ca in cazul arbitrilor punctul de 

penalitate sa fie egala cu o etapa de suspendare si sa aiba valoarea de 200 lei. 

5. Aprobarea sesiunii de instruire a antrenorilor si a seminarului international de la Oradea 

 Decizie: in perioada 2-4 dec. se va organiza la Oradea un Seminar International de 

actualizare a nivelului de arbitraj din Romania unde se vor face cunoscute ultimele 

modificari de regulament LEN si FINA. 

6. Aprobarea acordarii de trofee pentru activitate unor categorii de sportivi, antrenori etc. 

In data de 26.11 se va organiza un dineu oficial anual cu decernarea urmatoarelor 

premii: Echipa anului ( 7 sportivi + 7 sportive), Antrenorul anului, Clubul cu cele mai 

bune rezultate, Trofeul Fair Play, se vor acorda distinctii pentru retragerea oficiala din 

activitatea sportiva si pentru intreaga activitate. 
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7. Diverse. 
In urma propunerilor facute de membrii BF si de dl. Rus Viorel s-a decis componenta 

Colegiului Antrenorilor dupa cum urmeaza: Rus Viorel, Presedinte si membri: Rath Bogdan, 

Mateiasi Andrei, Campianu Ciprian, Cismaru Ionut, Pocol Ovidiu si Edward Andrei membru 

de drept. Votat unanim 

  

Sedinta a fost incheiata. 

 

Alexandru Matei.       Ss. Indes. 

Gabriel Stroe.             Ss. Indes. 

CosminRadu.             Ss. Indes. 

Ramiro Georgescu.    Ss. Indes. 

Bogdan Matei.           Ss. Indes. 

Sorin Șăulean.           Ss. Indes. 

Eduard Andrei.          Ss. Indes. 

Florin Ardelean.        Ss. Indes. 

Stănescu Mihai.         Ss. Indes. 

 

 

 

 


