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EXTRAS DIN HOTĂRÂREA
BIROULUI FEDERAL AL
COMITETULUI NAȚIONAL PARALIMPIC
din data de 01.07.2021, ora 17:00
Ca urmare a Convocării făcute de secretarul general în conformitate cu
prevederile art.22 pct.4 din Statutul Comitetului Național Paralimpic actualizat la zi si
autentificat cu nr.1691/02.04.2018 de notar public Prajanu Ioan-Claudiu din cadrul
Societatii Profesionale Notariale „Durnescu si Asociatii”;
Avându-se în vedere consemnările din cuprinsul Procesului verbal de ședință
întocmit de Cristina Bajenaru;
În prezența online a unui număr de 8 membrii ai Biroului Federal din totalul de 9,
respectiv Președinte-Salvia Wood Lamont, Vicepreședinti-Sorin Lapadatu,Ciprian
Anton,Secretar General-Florin Milciu, Membrii-Blidaru Mariana, Claudiu Miu, Cosmin
Calota,Anca Chereches , întrunirea fiind declarată statutară conform 22 pct.4 din Statutul
CNP potrivit caruia Biroul Federal „este statutar constituit dacă la întrunire sunt prezenţi
cel putin 5 dintre membrii săi”, precum și a invitaților: salariata CNP Cristina Băjenaru
În temeiul prevederilor art.22 pct.3 din Statut;
Biroul Federal al COMITETULUI NAȚIONAL PARALIMPIC
A HOTĂRÂT URMĂTOARELE:
Art.1 – S-a supus la vot și s-a respins cu un numar de 7 voturi și 1 abținere,
cererea sportivului Bobi Simion de a face deplasarea la J.P Tokyo împreună cu antrenorul
secund Dan Năsui. Regulamentului de participare la Jocurile Paralimpice, deplasarea la
Tokyo se poate face doar în formula 1 antrenor la 3 sportivi. Întrucât antrenorul Dan
Năsui are nevoie de însotitor pentru a face deplasarea, acest lucru nu poate fi realizat
datorită regulilor impuse. Domnul Gheorghe Alexandru, antrenorul principal al lotului de
tenis de masă, îl poate antrena pe Simion Bobi atât în cantonamente cât și la Tokyo,
sportivul având nevoie de cineva care să facă încălzirea cu el înainte.
Art.2 – S-a supus la vot și s-a aprobat în unanimitate delegația României
participantă la J.P Tokyo cu excepția votului pentru componenta lotului de tenis de masă,
această aprobându-se cu 7 voturi pentru și o 1 abținere, după cum urmează:
- Lotul de atletism:
Tabița Vulturar, Tucaliuc Octavian- sportivi
Tamaș Adrian – antrenor principal lot atletism
- Lotul de judo:
Alexandru Bologa – sportiv
Gergely Tamaș – antrenor principal lot judo
Gergely Gabor – însoțitor Bologa Alex –
B1 este o clasă eligibil pentru înca un membru de staff
- Lotul de tenis de masă :
Bobi Simion – sportiv
Gheorghe Alexandru – antrenor principal lot tenis de masă
- Lotul de Ciclism :
Eduard Carol Novak, Eduard Moescu – sportivi,
Cristiano Valoppi – antrenor principal lot ciclism
Szebestyean Szabolcs - mecanic
Șef delegație Comitetul Național Paralimpic – Ciprian Anton
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Art.3 – S-a spus la vot și s-a aprobat în unanimitate cantonamentul de pregătire al
loturilor de tenis de masă și atletism, dinaintea deplasării la J.P Tokyo, din perioada 0619.08.2021, la Izvorani. Lotul de judo va rămâne în izolare la Cluj iar Lotul de ciclism va
fi în Bulgaria. Ținând cont de condițiile actuale și de regulile impuse de organizatorii de
la Tokyo, sportivii și stafful trebuie să stea în carantină, unde vor fi monitorizați și testați
COVID-19, după un program foarte strict impus de către IPC
Art.4 – S-a spus la vot și s-a aprobat în unanimitate introducerea la indemnizații,
în urma rezultatelor obținute la Campionatul European de atletism din Polonia, începând
cu luna iulie 2021, a sportivilor de la lotul de atletism, după cum urmează:
Petria Marian, Baraian Ciprian, Dijmarescu Camelia, și Chitu Marlena – antrenor
secund al lotului de atletism (sportiv Petria Marian). Rămâne în continuare la
indemnizații, Hriscu Florentina.
Art.5 – S-a spus la vot și s-a aprobat cu 7 voturi pentru și 1 abținere, repingerea
cererii formulate de către clubul DSA privind organizarea unui cantonament de tenis de
masă. Comitetul Național Paralimpic nu poate susține financiar cantonamentele
organizate de către cluburi, iar cantonamentele centralizate se fac la solicitările
antrenorului principal al lotului, Gheorghe Alexandru. Sportivul Simion Bobi și
antrenorul secund, Dan Năsui, au refuzat să participe la cantonamentul de tenis de masă
care a avut loc la sfârșitul lunii mai, la Izvorani, organizat de către Comitetul Național
Paralimpic.
Art.6 – S-a supus la vot și s-a aprobat în unanimitate afilierea provizorie a
Clubului Sportiv Veraflor din Brașov, urmând ca acesta să trimită actele pentru sportivi și
să achite taxele.
Prezenta hotărâre va fi comunicată tuturor celor interesați prin grija secretarului
general și se va publica pe pagina oficială a Comitetului Național Paralimpic, potrivit
prevederilor statutare.
PREȘEDINTE,
SALVIA WOOD LAMONT
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