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EXTRAS 

privind hotărârile adoptate de Comitetul Federal al FRBS 

în ședința din data de 11.05.2022 

 

 

1. Aprobă recomandarea CF către Comisia tehnică de bob-skeleton și Comisia tehnică 

de sanie ca, luând în considerare informațiile și aspectele discutate cu reprezentanți 

membrilor afiliați la ședințele de lucru din perioada 8 – 10.05.2022, aceastea să se 

întâlnească cu prioritate și să înainteze cât mai curând posibil propunerile 

specialiștilor către Comistul Federal. 

2. Aprobă componența nominală a Comisiei tehnice de sanie: Ifrim Victor – președinte, 

Dobrean Livia, Lăzărescu Claudia, Mușei Ștefan, Comșa Alexandru. 

3. Aprobă componența nominală a Comisiei tehnice de bob-skeleton: Panaitescu Dragoș 

– președinte, Velicu Dorin, Istrate Nicolae, Popescu Cezar, Scurtu Dan. 

4. Aprobă componența nominală a Comisiei de arbitrii: Hodoș Laszlo – președinte, 

Păcioianu Daniela, Lică Ionuț, Istrate Nicolae, Ivaș Delia. 

5. Aprobă componența nominală a Comisiei medicale: Iacob Delia – președinte, 

Bachner Istvan Lazslo, Ivan Georgeta 

6. Aprobă componența nominală a Comisiei juridice: Filcea Bogdan – președinte, Bratu 

Eduard, Micu Rodica 

7. Aprobă componența nominală a Comisiei de disciplină: Erhan Cătălin – președinte, 

Iacob Gheorghe, Goiceanu Bogdan, Ifrim Victor, Tomescu Viorel 

8. Aprobă componența nominală a Comisiei antidoping: Iacob Delia – președinte, Bratu 

Eduard, Ivan Georgeta 

9. Aprobă componența nominală a Comisiei pentru statutul sportivilor: Vasile Daniel – 

președinte, Păcioianu Daniela, Lică Ionuț 

10. Aprobă componența nominală a Comisiei pentru omologarea bazelor sportive/UPS-

urilor: Stanciu Ion – președinte, Lăzărescu Marian, Dragomir Marian 

11. Aprobă componența nominală a Comisiei pentru organizarea campionatelor și 

competițiilor naționale: Smadea Silviu – președinte, Hodoș Laszlo, Goga Traian, 

Rotaru Alina, Mazga Sorin 

12. Aprobă componența nominală a Comisiei metodice: Toth Zoltan – președinte, 

Drăgan Corina, Istrate Nicolae 

13. Aprobă Calendarul competițional intern pentru anul competițional 2022 – 2023: 

22.08.2022 – 28.08.2022 Campionat național + Cupa României staruri role sanie, 

Câmpulung, AG 

15.09.2022 – 18.09.2022 Cupa României staruri role bob-skeleon-monobob, Câmpulung, AG 

26.09.2022 – 02.10.2022 Campionat național staruri role bob-skeleon-monobob, Câmpulung, 

AG 

Februarie 2023 – Campionat național bob, sanie, skeleton, monobob Igls, AUT, edițiile 2022 

și 2023 

14. Aprobă nominalizarea în loturile naționale de seniori a următorilor sportivi cu 

obiective de performanță la Campionatul Mondial și Campionatul European de 

seniori: Tentea Mihai, Daroczi Ciprian, Gâtlan Marian, Șerban Darius, Crețu 

Valentin. 
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15. Aprobă mandatarea doamnei Elena Țînț pentru a redacta documentul Cerere de 

finanțare pentru JOT monobob, sanie și skeleton în vederea înaintării către COSR 

pe baza propunerilor făcute de către Comisiile tehnice de specialitate – bob-skeleton 

și sanie, nominalizări și planuri de pregătire, aprobate în următoarea ședință a CF 

16. Aprobă desemnarea unui reprezentant pentru fiecare disciplină sportivă care să aibă 

atribuții pe activitatea specifică în cadrul FRBS 

- coordonator pentru departament sport – disciplina bob: ISTRATE NICOLAE 

- coordonator pentru departament sport – disciplina sanie:TUREA LIVIU 

- coordonator pentru departament sport – disciplina skeleton și sanie pe piste naturale: 

IVAȘ DELIA  

17. Aprobă transmiterea nominalizărilor de candidatură către federațiile internaționale 

de specialitate pentru: 

Membru în Biroul Executiv al FIL – Buta Sorin 

Membru în Comisia sport a FIL – Tăleanu Robert 

Membru în comisia pentru bob pentru IBSF – Istrate Nicolae 

Membru în comisia pentru materiale pentru IBSF – Ivaș Delia 

Membru în comisia pentru dezvoltare pentru IBSF – Hodos Laszlo 

18. Aprobă transmiterea nominalizărilor către Congresul FIL pentru: Țicu Sorina – 

delegat cu drept de vot, Turea Liviu și Țînț Elena 

19. Aprobă transmiterea nominalizărilor către Congresul IBSF pentru: Buta Sorin – 

delegat cu drept de vot, Turea Liviu și Țicu Sorina 

20. Aprobă încheierea parteneriatului de sanie pentru o sportivă la seniori, cu 

mandatarea d-nei Sorina Țicu pentru a negocia și stabili înpreună cu Federația de 

Sanie din Irlanda termenii și condițiile acestuia, precum și înaintarea către FIL 

21. Aprobă nominalizarea doamnei Elena Țînț ca persoană desemnată pentru activitatea 

de bob-sanie pentru categoria sportivilor cu dizabilități 

22. Ratifică și aprobă transmiterea pe email către membrii CF a rapoartelor privind 

participarea secretarului general la ședința Comisiei pentru tineret și dezvoltare a 

FIL și la forumul IBSF – IBU - GENDER EQUALITY 

23. Ratifică Hotărârile Biroului Executiv luate de la ultima ședință a Comitetului Federal 

până în prezent 

24. Ratifică prezentul extras de publicat pe site-ul oficial al FRBS, conform contractului 

încheiat cu Ministerul Sportului privind transparența deciziilor/hotărârilor organelor de 

administrație/conducere a federației naționale ce conține hotărârile adoptate de 

Comitetul Federal al FRBS în ședința din data de 11.05.2022  

 

 

 

 
 


