Procesul verbal al ședinței BIROULUI FEDERAL DIN 15.01.2014, Ploiești
Ordinea de zi
1. Aprobarea colectivelor tehnice ale loturilor naționale;
2. Bugetul loturilor naționale pe anul 2014 și repartizarea acestuia pentru
loturile reprezentative;
3. Aprobarea delegațiilor care participă la turneele internaționale;
4. Rapoartele antrenorilor de loturi;
5. Informarea privind depunerea dosarului de candidatură pentru organizarea
CE Juniori la Călărași;
6. Informarea despre cursurile de specializare pentru antrenori;
7. Cerințele AIBA privind baza de date a FR Box;
8. Colectivele tehnice la CNOPJ/uri;
9. Convocarea Adunării Generale și propunerile de modificare a Statutului FR
Box;
10. Strategia FR Box pentru următorii 10 ani;
11. Aprobarea locațiilor pentru competițiile naționale;
12. Cuantumul taxelor și vizelor pentru anul 2014;
13. Discuții privind organizarea CE senioare feminin 2014, la București;
14. Diverse;
Dl Doroftei prezintă Ordinea de Zi. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.
1. Aprobarea colectivelor tehnice ale loturilor naționale;
Colectivul tehnic al lotului național de tineret:
- Relu Auraș / antrenor coordonator
- Ablalim Ferodin / antrenor secund
- George Perțea / antrenor secund
- Traian Georgia / antrenor secund
- Robert Băeatu / antrenor secund
- Viorel Domințeanu / asistent medical
Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.
Colectivul tehnical loturilor naționale feminine:
- Adrian Lăcătuș / antrenor coordonator
- Mihaela Lăcătuș / antrenor secund
- Constantin Gălbenușe / antrenor secund
- Relu Auraș / antrenor secund

- Dumitru Feraru / antrenor secund
- Nicu Chioveanu / antrenor secund
- Carmen Bojin / medic
- Daniela Tudor / asistent medical- maseor
- Dorel Tocitu / biochimist
Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.
Colectivul tehnic al lotului național de juniori:
- Valentin Anghel / antrenor coordonator
- Adrian Pârlogea / antrenor secund
- Robert Băeatu / antrenor secund
- Marius Băluță / antrenor secund
- Marcelică Tudoriu / antrenor secund
Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.
Colectivul tehnic pentru lotul național de seniori:
- Marin Simion / antrenor coordonator
- Dorel Simion / antrenor secund
- Victor Puiu / antrenor secund
- Valentin Vrânceanu / antrenor secund
Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.
Președintele Leonard Doroftei propune ca toate colectivele tehnice să fie aprobate
de Colegiul Central al Antrenorilor.
2. De comun acord antrenorii loturilor naționale au stabilit modul în care se
repartizează bugetul estimat pentru anul 2014, în ceea ce privește
pregătirea și participarea la competiții.
3. Dl Doroftei propune ca la toate competițiile internaționale din delegația
României să facă parte și câte un antrenor tânăr, de perspectivă, din afara
colectivului tehnic, care să fie nominalizat de către BF. Dl. Câtea propune
ca în delegațiile internaționale să fie inclus și câte un arbitru, ales la
propunerea CC al Arbitrilor.
Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.
4. Dl. Câtea propune ca la fiecare ședință a BF antrenorii loturilor
reprezentative să prezinte rapoarte de activitate ș planurile de pregătire.
Valentin Vrânceanu propune ca aceste rapoarte să fie scrise, semnate și
asumate de directorul tehnic al loturilor naționale, Relu Auraș, înainte de a
ajunge în baza de date a FR box.

5. Dl. Sima anunță că CSM Călărași și-a exprimat intenția de a organiza CE
de Juniori 2014, conducerea Federației urmând să analizeze posibilitatea ca
România să-și depună candidatura pentru organizarea acestei competiții.
6. Dl. Sima anunță că între 26 ianuarie și 5 februarie 2014, la Asisi (Italia) se
vor desfășura cursuri pentru obținerea de stele AIBA de către antrenori.
FRB a înscris la aceste cursuri cinci antrenori: Marin Simion, Valentin
Anghel, George Perțea, Traian Georgia și Gabi Câmpescu, toți pentru
obținerea unei stele AIBA. Dl. Simion propune ca în Italia să meargă
alături de cei cinci antrenori și Viorel Sima, secretarul general al FR Box,
în calitate de translator.
Se supune la vot. Se aprobă cu opt voturi pentru și două împotrivă (Titi Tudor și
Marcel Boboc).
Secretarul general al FR propune Biroului Federal ca în fiecare an câte doi
antrenori tineri, cu rezultate, să fie trimiși la cursurile de specializare și obținerea
de categorie AIBA (stele).
Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.
7. AIBA a solictat FR Box pașapoartele tuturor sportivilor și antrenorilor. BF
decide ca vizele anuale să fie date numai după ce cluburile solitante vor
depune la FRB a copiilor după CI, BI, pașapoarte pentru sportivii lor, în
format electronic.
Se aprobă cu opt voturi pentru și două abțineri.
8. Antrenorul federal anunță că la COSR s-au aprobat 29 de persoane, dintre
care 24 de sportivi (20 de băieți plus 4 fete), 3 antrenori și 2 medici, pentru
cele trei centre olimpice – Brăila și Reșița pentru băieți și Slatina – pentru
fete.
9. Se propune convocarea Adunării Generale Ordinare pentru data de 6
martie 2014, ora 11:00, la sediul MTS. Ordinea de zi a AG va cuprinde și
propuneri pentru modificarea statutului FR Box. Pe ordinea de zi se va mai
include și alegerea Comisiei de Apel. Se supune la vot. Se aprobă cu 9
voturi pentru și o abținere.
10. Strategia FR Box pe următorii 10 ani va fi publicată pe site-ul FR Box
pentru completări și sugestii, după care va fi supusă spre aprobarea AG.
11. Se supune la vot organizarea Cupei României de tineret la Brăilă. Se
aprobă în unanimitate.
Se supune la vot organizarea finalei CN feminin J+T+S la bistrița. Se
aprobă în unanimitate.
Se analizează cererile de organizare a finalei CN de Juniori despuse la
federație de către AJ de Box Călărași și Universitatea Cluj. Se supune

la vot și se aprobă în unanimitate organizarea finalei CN Juniori 2014
la Călărași.
12. Taxe și vize pentru anul 2014
Se propune creșterea cuantumului taxelor și vizelor pentru anul 2014 cu 25%,
propunerea urmând să fie supusă spre aprobarea AG. Cluburile care-și vor achita
taxele și vizele până la data Adunării Generale, din 6 martie 2014, vor plăti
conform grilei din 2013.
Se supune la vot. Se aprobă cu nouă voturi pentru și Marcel Boboc împotrivă.
13. Dl. Sima prezinte contractul trimis de AIBA pentru ca organizarea CE
senioare feminin la București.
14. Diverse
Se supune la vot convenția de colaborare între SCM Bacău și ACS Box 2011
Bacău. Se aprobă.
Se supune la vot afilierea clubului CS O tricolorul Breaza. Se aprobă afilierea
provizorie.
Se supune la vot afilierea AJ de Box Brăila. Se aprobă afilierea provizorie, urmând
ca până la AG, când se va supune spre aprobarea definitivă, A Brăila să depună la
FB dosarul complet de afiliere. Se aprobă.
Se supune la vot ruperea convenției de colaborare dintre BC u Craiova și SCM
bacău. Se aprobă.
Dl. Relu Auraș solicită încetarea transferului sportivului David Rizoiu și trecerea
acestuia înapoi de la SCM Bacău la CS Muscel. Se aprobă.

