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Ședința Comitetului Executiv al
Federației Române de Gimnastică Ritmică,
Miercuri, 19.02.2020

La data de 19 februarie 2020 a avut la clubul ”Floreasca” ședința Comitetului
Executiv al Federației Române de Gimnastică, care a luat următoarele
hotărâri/aprobări:
 Aprobarea programului, a desfășurării și organizării competiției Cupa
”Irina Deleanu”, în datele de 22-23 februarie. S-au prezentat detalii
referitoare la participanți, orarul evenimentului, condiții
organizatorice, etc.
 Aprobarea ordinii de zi și a materialelor care vor fi prezentate Adunării
Generale a federației din data de 2 martie 2020. Ordinea de zi a fost
transmisă structurilor afiliate și în aceiași măsură propunerile de
amendare a Statutului FRGR, noua siglă a federației și alte chestiuni
pentru această Adunare Generală;
 În conformitate cu termenele stabilite de către Uniunea Europeană și
de către Comitetul de Organizare al Campionatelor Europene de
Gimnastică Ritmică, Kiev, 19-25.05.2020, s-a transmis componența
numerică a delegației federației. Se va participa cu 2 sportive la
junioare, (1 antrenoare), 2 sportive senioare (2 antrenoare), 1 arbitră,
1 șef de echipă (junioare) și 1 șef delegație. Componența nominală a
delegației va fi comunicată la data de 21 aprilie 2020, în conformitate
cu termenele/documentele menționate mai sus;
 S-au făcut unele precizări din partea consilierului juridic al federației,
referitoare la propunerile de modificare/amendare a Statutului
federației, pentru Adunarea Generală din data de 2 martie. Documentul
”in extenso” va fi prezentat la data Adunării Generale, urmând a fi
discutat de delegații prezenți;
 S-a prezentat calendarul competițional al lunii martie 2020, cu
următoarele competiții:
 S-a prezentat o propunere de modificare a regulamentului .....din
partea clubului CSS Triumf București, referitoare la......În conformitate
cu actualele reglementări, propunerea de schimbare a regulamentului
va fi supusă spre aprobare Adunării Generale a FRGR;
 S-a făcut o scurtă prezentare a planului de pregătire a gimnastei Denisa
Mailat, plan prezentat spre aprobare Comisiei Tehnice Olimpice a
Comitetului Olimpic și Sportiv Român, referitor la perioada februarie –
iunie 2020;

