4. AMENDAMENTE REGULAMENTE/PRECIZ~RI
4.1. Campionatele Na\ionale pe Echipe Juniori (gimnastic` artistic`):
* pct. 3 (reformulat): At@t la masculin c@t ]i la feminin, echipele vor fi alc`tuite dup` cum
urmeaz`:
• Cat. a III-a: echipele vor fi formate din 5 gimna]ti, concur@nd 5 gimna]ti, cont@nd
cele mai bune 4 note pentru totalul echipei la fiecare aparat;
• Cat. a II-a: echipele vor fi formate din 4 gimna]ti, concur@nd 4 gimna]ti, cont@nd
cele mai bune 3 note pentru totalul echipei la fiecare aparat;
• Cat. I-a: echipele vor fi formate din 4 gimna]ti, concur@nd 4 gimna]ti, cont@nd
cele mai bune 3 note pentru totalul echipei la fiecare aparat.
* se va anula alin.1 al punctului 5 al aceluia]i regulament.
4.2. Notă:
În conformitate cu art. 7 din regulamentele de desfăşurare ale competiţiilor interne,
termenul de înscriere la aceste competiţii este de 1 (una) lună înainte de data desfăşurării
competiţiei.
Nerespectarea acestor termene va fi sancţionată cu amendă de 200 RON – prevăzută
în normele referitoare la cotizaţiile şi taxele pentru anul 2006 (aprobate în şedinţa
Comitetului Executiv al Federaţiei Române de Gimnastică din data de 12.01.2006).
5. PROCES-VERBAL al Adun`rii Generale a Federa\iei Rom@ne de Gimnastic` din
25 martie 2005
{n prezidiul Adun`rii au luat loc: Nicolae Vieru, pre]edinte al federa\iei, Adrian
Stoica, secretar general, Maria Simionescu ]i D`nu\ Grecu, vicepre]edin\i ai FRG.
Pre]edintele federa\iei declar` deschise lucr`rile Adun`rii Generale ]i adreseaz` un
salut delega\iilor ]i invita\iilor din partea Comitetului Executiv.
Se informeaz` c` la Adunarea General` sunt prezen\i 41 de delega\i din cele 57 de
structuri convocate, ea fiind statutar`. La Adunarea General` sunt prezen\i membrii
Comitetului Executiv, ai Comisiei de Apel ]i de Cenzori ]i membrii ai Comitetelor Tehnice.
Se supune la vot comisia de [ntocmire a procesului-verbal, format` din }tefan
Hargala], Mariana Mezei ]i Augustin Pop, care se aprob` [n unanimitate.
La primul punct al ordinii de zi se solicit` observa\ii la procesul-verbal al Adun`rii
Generale din 27 februarie 2004, publicat [n Buletinul informativ al FRG pe anul 2005, care
se pot face [n cadrul discu\iilor de la punctul 3.
La punctul 2 se supune spre aprobare afilierea de noi structuri, dup` cum urmeaz`:
• Sec\ia clubului C.S.M. Re]i\a;
• Asocia\ia Jude\ean` de Gimnastic` a jude\ului Bistri\a-N`s`ud;
• Asocia\ia Jude\ean` de Gimnastic` a jude\ului Prahova;
• Asocia\ia Jude\ean` de Gimnastic` a jude\ului Timi];
• Asocia\ia Jude\ean` de Gimnastic` a jude\ului Buz`u.
Cu unanimitate de voturi se aprob` afilierea la F.R.Gimnastic` a structurilor
respective, care primesc drept de vot imediat. Pre]edintele federa\iei felicit` noii membrii ]i
le ureaz` succese.
La punctul 3 se prezint` raportul de activitate al federa\iei pe anul 2004 de c`tre
Nicolae Vieru, care d` citire raportului respectiv.
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La acela]i punct se d` cuv@ntul d-lui Adrian Stoica pentru a prezenta o informare
despre situa\ia de criz` ce s-a creat la lotul olimpic feminin, grupa Bucure]ti, ]i se solicit`
[n numele Comitetului Executiv s` se aprobe m`surile luate ]i ca d-nul Octavian Bellu s`
precizeze [n fa\a Adun`rii Generale pozi\ia sa fa\` de federa\ie ]i fa\` de lot.
La discu\ii, pe baza documentelor prezentate, au participat:
• D-nul Alexandru Spiridon, inspector MEC, a evocat buna colaborare cu
federa\ia ]i apreciaz` rezultatele excep\ionale ale gimnasticii. Apreciaz`
personalitatea d-nului Bellu. Arat` c` din 42 de jude\e ale \`rii numai 14 au
gimnastic`. MEC va crea posturi ]i [n alte jude\e pentru selec\ie ]i extinderea
activit`\ii de gimnastic`. MEC a premiat gimnastele dup` Campionatele
Europene, dar prea pu\in pentru antrenori.
• D-nul Ioan Sab`u, a vorbit [n numele Asocia\iei Municipale de Gimnastic`
Bucure]ti. Felicit` federa\ia ]i antrenorii pentru rezultatele din anul 2004.
Prezint` aspecte pozitive din activitatea asocia\iei privind stimularea ]i
orientarea selec\iei pe ani olimpici ]i introducerea unei diplome stimulative [n
perspectiva Jocurilor Olimpice 2008 ]i 2012.
• D-nul Octavian Bellu, a vorbit despre problemele de la lotul olimpic feminin,
situa\ia fiind diferit` de anul 2002, c@nd au fost probleme. Rezolvarea
problemelor pentru Campionatele Interna\ionale ]i Europene este dificil`,
prezint` riscuri, dar este posibil a se participa. Unele sportive nu sunt apte de
antrenament, fiind necesar` recuperarea acestora. Sunt foarte multe aspecte de
rezolvat. Se consider` un partener pentru federa\ie ]i [n privin\` lotului va face
tot ce este posibil s` reia preg`tirea, cu toate riscurile pe care ]i le poate asuma.
• D-na Elena Francu, director DSJ Constan\a. Felicit`ri federa\iei ]i antrenorilor
pentru rezultatele de excep\ie din anul 2004. A fost extrem de bucuroas` c` a
fost delegat` pe l@ng` echipele de gimnastic` la Jocurile Olimpice de la Atena,
fiind martor` la dificultatea competi\iilor. Este al`turi de familia gimnasticii
care acum are probleme. Climatul nu este bun ]i trebuie ref`cut. Constan\a este
un laborator de preg`tire ]i va ajuta [n continuare gimnastica feminin` ]i
aerobic`.
• D-nul Dorin Ar`d`voaicei, pre]edinte la SCM Bac`u. Mul\ume]te antrenorilor
]i federa\iei pentru rezultatele Monic`i Ro]u. Este de p`rere c` acele contracte
existente [ntre p`rin\i, antrenori ]i federa\ie ar trebui s` fie semnate ]i de c`tre
cluburi. Propune s` se oficializeze colaborarea [ntre cluburile de seniori ]i cele
de juniori.
• D-na Simona P`uca, campioan` olimpic` [n 1984, [n numele CSM ClujNapoca solicit` aparate pentru dotarea s`lii, deoarece cele existente sunt vechi
]i uzate. De asemenea, semnaleaz` faptul c` sala nu are c`ldur` iarna.
• D-nul Matei St`nei, antrenor Farul Constan\a. Pentru situa\ia de la lotul
feminin se caut` vinova\i. FRG a f`cut tot ceea ce trebuia pentru preg`tire, a
dat tot ceea ce antrenorii au cerut. Este nemul\umit c` nu se nominalizez`
[ntotdeauna ]i numele antrenorilor de club de care apar\in sportivele. De
asemenea, d-na Bitang afirm` incorect c` sportivele au venit la lot f`r` s` ]tie
nimic. El a muncit 11 ani cu Ponor ]i a dat-o bine preg`tit` la lot. Dup`
olimpiad` nu s-au f`cut antrenamente corespunz`toare ]i s-au plimbat prea
mult la televiziuni. Nu vrea s` s` certe cu Octavian Bellu, dar ar fi bine ca
acesta s` recunoasc` c` ]i antrenorii de la cluburi []i fac datoria.
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• D-nul Robert B`lan, antrenor CSS Re]i\a. Informeaz` c` baza material` de la
Re]i\a se deterioreaz`. Solicit` sprijin pentru a forma un centru de juniori, care
ar ajuta la dezvoltarea gimnasticii.
• D-nul D`nu\ Grecu, vicepre]edinte FRG, face propunerea ca la programul de
activit`\i pe anul 2005, la capitolul 15 r`spunderea s` revin` tuturor membrilor
Comitetului Executiv. {n privin\a leg`turilor cu presa, s` se activeze purt`torul
de cuv@nt, iar la loturi s` r`spund` antrenorul coordonator.
• D-nul Ionel Costeschi, medic INMS Bucure]ti. Arat` situa\ia problemelor de
s`n`tate de la lotul feminin, ]i [n special legat de leziunile de la coloan` care
sunt „profesionale” ]i ar trebui intervenit pentru o legisla\ie care s` prevad`
asemenea situa\ii, ca ]i alte boli profesionale. Va face eforturi s` ajute
gimnastica, dar are nevoie ]i de colaborarea corect` a sportivelor.
La punctul 4 din ordinea de zi se d` cuv@ntul d-nului Adrian Stoica, secretar general
al FRG, care prezint` decontul bugetului pe anul 2004, [nsum@nd cheltuieli de peste 43 de
miliarde de lei ]i bugetul pe anul 2005 – s`rac, are o subven\ie de numai 28 de miliarde de
lei fa\` de o nevoie de 44 miliarde de lei.
{n continuare d-nul Aurel Leon prezint` raportul Comisiei de Cenzori care face
aprecieri asupra modului de cheltuieli a subven\iilor din anul 2004.
{n [ncheiere pre]edintele federa\iei supune la vot documentele prezentate, dup` cum
urmeaz`:
• Procesul-verbal al Adun`rii Generale din 2004 se aprob` cu unanimitate de
voturi;
• Raportul de activitate pe anul 2004 ]i informarea pe anul 2005 privind situa\ia
lotului feminin, grupa Bucure]ti, este aprobat cu unanimitate de voturi;
• Cu unanimitate de voturi se aprob` decontul de cheltuieli al bugetului pe anul
2004 ]i proiectul de buget pe anul 2005;
• Adunarea General` a aprobat cu unanimitate de voturi raportul Comisiei de
Cenzori;
• Cu unanimitate de voturi Adunarea General` acord` votul de [ncredere solicitat
de Comitetul Executiv al FRG pentru continuarea activit`\ii acestuia;
• Se solicit` aprobarea [nlocuirii pre]edintelui Comisiei de Cenzori, d-nul Cornel
Fumea, demisionat, cu d-nul Aurel Leon – se aprob` cu unanimitate de voturi.
La [ncheierea Adun`rii Generale se [nm@neaz` de c`tre d-na Maria Simionescu,
vicepre]edinte al FRG, carnete de antrenor emerit urm`torilor: Jenica Cherchiu, Cristieana
Sp@nu, Lucian Sandu, Gabriela Dosoftei, Angela Cacovean, Cornel Agop ]i Vasilica Agop.
D-nul Adrian Stoica, pre]edintele Comitetului Tehnic Masculin al Federa\iei
Interna\ionale de Gimnastic`, prezint` delega\iilor ]i invita\iilor noul concept al Codului de
Punctaj al Federa\iei Interna\ionale de Gimnastic`, care va intra [n vigoare din anul 2006.
La final pre]edintele Nicolae Vieru mul\ume]te d-lui Adrian Stoica pentru
prezentarea interesant` ]i delega\iilor ]i invita\iilor pentru participarea la Adunare General`
]i pentru toat` activitatea desf`]urat` [n anul 2004, cu rezultate excep\ionale ]i ureaz`
succese tuturor pentru anul 2005.
Adunarea se [ncheie la orele 15:00.
Comisia de proces-verbal, Bucure]ti, 25.03.2005
Hargala] }tefan,
Mezei Mariana,
Pop Augustin.
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