Hotărâri ale Consiliului Director în ședinta din 30.01.2019

Întrunit în ședința din data de 30.01.2019, Consiliul Director al FRTM a luat
următoarele hotărâri:
Afilierea unor cluburi noi
Membrii Consiliului au aprobat în unanimitate afilierea provizorie a clubului ACS
ARDEX Botoșani. Aflierea permanentă va fi decisă de Adunarea Generală a
FRTM.
Identificarea numărului de sportivi și antrenori de la cluburile afiliate
Consiliul Director a decis să solicite fiecărui club afiliat o situație exactă
referitoare la numărul de sportivi legitimați și la numărul de antrenori angajați. În
acest sens, FRTM va publica pe site-ul propriu formularul referitor la această
situație până la data 10.02.2019. Cluburile au obligația să trimită formularul
completat până la 01.03.2019 pe adresa de mail office@frtmromania.ro, fax 021
317 28 21 sau pe adresa Strada Vasile Conta, nr. 16, etaj 5, sector 2, Bucuresti, cu
data poștei de 01.03.2019.
Adunarea Generală a FRTM
Membrii Consiliului Director au aprobat în unanimitate ca Adunarea Generală a
FRTM să aiba loc în data de 3 aprilie 2019, la sediul Comitetului Olimpic și
Sportiv Român, Sala Amfiteatru. Ora va fi stabilită în următoarea perioadă și va fi
comunicată din timp participanților.
Obligația sportivilor sau echipelor de a juca toate fazele din competițiile interne
Referitor la participarea sportivilor sau echipelor în competițiile interne, Consiliul
Director a decis obligația tuturor celor înscriși și validați în competițiile interne de
a juca toate fazele fiecărui concurs în parte, cu excepția cazurilor de forță majoră:
accidentare dovedită cu adeverință medicală, calamități etc
În caz contrar, sancțiunea este de 1.000 de lei per sportiv sau echipă.
Obligația celor clasați pe locurile 1-4 de a participa la festivitatea de premiere

Consiliul Director a decis ca sportivii sau echipele care se clasează pe locurile 1-4
în fiecare dintre competițiile interne sunt obligați să participe la festivitatea de
premiere.
În caz contrar, sportivii sau echipele vor fi sancționati cu o amendă în valoare de
1.000 de lei.

