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Nr.660/13.11.2017

Catre,
Toate cluburile afiliate ,
Referitor la : Hotaririle luate in sedinta Consiliului Director din data de 09.11.2017 –Bucuresti
1.Au fost validati toti candidatii propusi pe functii pentru Consiliul Director, care va fi ales in Adunarea
Generala de Alegerii din data de 25.11.2017 (conform tabel anexat),
2. Propunerea de dotare cu bureti arcuri pentru incepatori a unor sectii afiliate, care au participat in
ani 2016 / 2017 la competitii, sau care au avut calitatea de coorganizatori a unor campionate nationale
sau cupe federale, se va reanaliza la prima sedinta a noului Consiliul Director, dar nu mai tirziu de 30
ianuarie 2018.
3. Regimul de taxe si vize pentru anul 2018 se propune a ramine neschimbat fata de anul 2017 , cu
mentiunea de a fi aprobat in Adunarea Generala Ordinara din martie 2018 .
4.S-a hotarit ca Federatia sa intocmeasca pina pe 30 .01.2018 un set de masuri privind siguranta si
protectia spectatorilor si /sau a altor persoane pe perioada organizarii si desfasurarii competitiilor din
calendarul national ( campionate nationale si cupe federale) si a competitiilor care se vor fi organizate
de catre membri afiliati, respectindu-se prevederile Legii nr.53/1998 si a Legii nr.4 /2008 cu
modificarile si completarile ulterioare.
5. S-a analizat si s-a hotarit ca recordurile nationale realizate in anul 2017 la competitiile nationale:
campionate , cupe federale si cele organizate de federatia internationala sau europeana , pe divizii si
categorii de virsta-(seniori /juniori 1/cadeti) sa fie omologate si remunerate conform normelor
financiare ( HG.1447 /2007 cu modificarile si completarile ulterioare) si functie de bugetul federatiei,
pina la 30.01.2018 .

 Recordurile pe divizii si categorii de varsta vor fi publicate pe siteul FRTA .
Termen : 30 .01.2018

Consiliul Director al FRTA

