Proces verbal al sedintei Comitetului Director din data de 12.09.2013
Nr.
-

intalnirea din 12.09.2013 – locatia: Bucuresti , CNT
Participanti: George Cosac , Pescariu Dinu Mircea, Ion Moldovan, Adrian Marcu , Adrian Stefanescu –MTS , Mihai Plesita

Pct
Tema punctului discutat
#
1
Situatia calendarului intern si
international pe 2013

Comentarii / Decizia luata
A fost prezentat calendarul actiunilor ramase pana la sfarsitul
anului 2013.

2.

Regulamentul sportiv al Centrului
National de Tenis si sala de fitness

-s-a aprobat regulamentul CNT prezentat de Alina Cercel
-au fost aprobate preturile la terenuri pentru sezonul de iarna si
la sala de fitness

3.

Stadiul documentatiei pentru
refacerea bazei sportive Doherty

4

Posibilitatea de vanzare a balonului
existent pentru 2 terenuri zgura

5

Taxele si licentele pentru turneele
internationale

6
7

Contractul de parteneriat ISM-FRT
Magazinul din cadrul CNT

S-a prezentat raportul de activitate referitor la stadiul realizarii
documentatiei de achizitie publica consemnat de catre dl. Mihai
Algiu .
S-a estimat publicarea documentatiei in SEAP dupa mijlocul
lunii Octombrie 2013.
Procedurile de verificare a situatiei contabile (amortizare ,
casare ) a balonului pentru 2 terenuri vor fi analizate dupa ce se
va primi aprobarea de suplimentare a bugetului in vederea
achizitionarii unu balon nou pentru 3 terenuri.
De verificat cu organizatorii de turnee stadiul achitarii acestor
taxe. Licentele se achita la Tennis Europe si se vor refactura
catre cluburile organizatoare.
Va fi discutat dupa terminarea calendarului competitional 2013
Pentru analizarea situatiei contractuale a magazinului , se
propune o intalnire cu reprezentantii celor 3 firme implicate in
activitatea magazinului.

1

8

Structura organizatorica a FRT
Organigrama de functionare

9

Competitii
Arbitri

-S-a hotarat modificarea organigramei si a atributiilor posturilor
salariatilor FRT.
-Se propune angajarea prin concurs a unui antrenor federal.
Criteriile de angajare se vor stabili impreuna cu Colegiul
antrenorilor si Comisia Metodica .
1)Pentru anul 2014 s-a decis modificarea clauzelor contractuale
privind organizarea turneelor din cadrul ITF Circuit (masculin si
feminin). Aceste modificari vor fi discutate in prealabil cu
organizatorii de turnee care au solicitat acordarea licentelor.
2)Pentru anul 2014 se transmite Comisiei de competitii spre
analiza propunerea ca in cadrul turneelor pentru categoriile de
varsta U10 si U12 sa nu se mai programeze decat 1 singur meci /
sportiv.
3) Avand in vedere costurile ridicate suportate de FRT pentru
delegarile arbitrilor , Comitetul director va solicita Comisiei de
arbitri un punct de vedere privind delegarea numarului minim de
arbitri la turneele care vor fi cuprinse in calendarul
competitional pe anul 2014.

10

2

Omologari terenuri tenis

Este necesara infiintarea unei comisii de omologare , certificare
si inventariere a bazei materiale sportive de tenis existente in
prezent.

