
 
 
 

COMUNICAT 
 
 
 
 
In sedinta de Consiliul Director din data de 27 .10.16 , au fost puse in discutie si s-au aprobat 
urmatoarele: 
 
1.Colectivele Tehnice pentru anul 2017: 
 - lot national de seniori  -arc olimpic :  
 Antrenor principal –HABIAN VIOREL, 
 Antrenor secund   -       DENES ROZA. 

-lot national de seniori - arc compound :  
 Antrenor –AUREL ROBU , 

-lot national – juniori si cadeti- arc olimpic: 
 Antrenor principal –DENES ALEXANDRU, 
 Antrenor secund    - FRAI CONSTANTIN,  
 Antrenor secund    - TRUFIN OANA . 

-lot national de juniori si cadeti –arc compound: 
 Antrenor principal   - DANILET NECULAI . 

Pina pe data de 10 noiembrie 2016 antrenorii principali, vor inainta la federatiei tabelul  
nominal cu sportivii pe care –i propun in loturile nationale si loturile nationale largite, 
programul loturilor privind pregatirea si participarea la competitii internationale din anul 2017. 
Aceste date vor cuprinde locatia, numarul de participanti si numarul de zile de pregatire si /sau 
participarea la competitiile internationale. Propunerile inaintate de antrenori, vor fi supuse 
procedurii de analiza si aprobare in prima sedinta de Consiliul Director. 
 
2.Analiza ofertelor primite de la firme care comercializeaza microbuze 8+1 persoane: 

- Din analiza preturilor , si-a imbunatatirilor garantiei , etc, Consiliul Director a aprobat 
procurarea prin SEAP  a unui microbuz 8+1 Volkswagen,T6, Kombi,LR 2.0.TDI 110 KW si 
150CP, la un pret  de 29.541,60 E, platile in lei la cursul zilei cu TVA inclus. 
 

3.S-a supus aprobarii competitiile din calendarul national in date de desfasurare: 
Cu doua modificarii , care se afla in continutul calendarului – respectiv: 
 Campionatul National Outdoorul de copii se  va tine numai pentru categoria de copii , 
 Campionatul National Outdoorul de cadeti , juniori 2 si va tine odata cu Campionatul 

National Outdoor de seniori si juniori mari . 
 

 
 



 
Calendarul aprobat se posteaza pe siteul FRTA ,  
 

- Pentru definitivarea calendarului respectiv, locatia de desfasurare a competitiei, 
federatia va incheia protocoale de parteneriate cu drepturile si obligatiile partilor , cu 
membrii afiliati , care isi vor manifesta dorinta de a organiza impreuna cu federatia  in 
calitate de coorganizator. In acest sens va rugam sa transmiteti la federatie 
disponibilitatea dumneavoastra pentru organizarea uneia sau mai multe competitii din 
calendar.In situatia in care unul sau mai multe cluburi solicita organizarea aceleiasi 
competitii federatia isi rezerva dreptul de a nominaliza clubul partener in  functie de 
conditiile pe care le poate oferi. 

Locurile ramase libere ca date , cluburile pot solicta avizul FRTA pentru organizarea unor cupe la 
diferite divizii pe care doreste sa le organizeze si federatia le va introduce in calendrul oficial al 
anului 2017. 
 
4.La solicitarea Federatiei Europene de Tir cu Arcul Consiliul Director a aprobat modificarea 
datelor de desfasurare a Grand Prix-ului European de seniori ( 22-27.05.2017) din Bucuresti  si a 
Campionatului European Echipe de Cluburi ( 29-30.09.2017) de la Iasi. 
 
5.Consiliul Director a aprobat participarea presedintelui interimar Domnul Virgil Mugurel Ciusca 
la Lausanne in perioada 01-04.12.2016 , cu ocazia deschiderii primului Centru de Excelenta de  
Tir cu Arcul.Cu aceasta ocazie Consiliul Director l-a mandatat  pe dnul Ciusca sa poarte discutii 
privind integrarea FRTA intr-un program de sprijin cu materiale pe 2017 si de a purta discutii cu  
privire la organizarea in anul 2018 a Cupei Europene de Tineret din 30 iulie-04 august 2018 . 
 
6. A fost aprobata definitivarea materialelor  solicitate de antrenorul principal al lotului de 
seniori la divizia compound. Procurarea se va face pe SEAP si nu va depasi suma de 2500 euro  
( 5 x500 E/pers.). 
Consiliul Director  a mai aprobat  Comisia de Omologare a recordurilor nationale astfel: 

- Dnul Cristian Iepure – presdinte,  
- Dna  Hoppe Adriana – membru,  
- Dnul Frai Ctin – membru . 

De asemenea Consiliul Director a mai aprobat  procurarea a 4(patru) aparate foto /film pentru 
loturile nationale . 
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