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STRATEGIE SI OBIECTIVE
propuse pentru activitatea de Presedinte al Federatiei Romane de Sah
Prezentul document este intocmit in aplicarea cerintelor expuse la Art.12, (15) din Statutul Federatiei
Romane de Sah si este parte a dosarului de candidatura la functia de Presedinte al FR Sah.
Elemente de strategie
 Candidatura mea are ca obiectiv principal readucerea in normalitate a activitatii Federatiei, prin
eliminarea exceselor, conflictelor de interese, polilor de putere, structurilor monopoliste,
favoritismului, precum si asezarea pe o baza competitiva si transparenta a criteriilor de selectie
pentru loturile nationale, facilitand crearea unui climat favorabil pentru marea performanta.
 In conformitate cu Art.7 (3) din Statut, despre popularizarea, raspandirea, dezvoltarea sahului ca
element educational ce promoveaza spiritul de armonie, corectitudine si fair play, imi propun sa
actionez ca element de echilibru intre cluburi, grupuri de interese si zone geografice ale tarii. Nu voi
fi reprezentantul niciunei structuri afiliate si voi cauta sa atenuez efectele polilor de influenta care
se manifesta in prezent in sahul romanesc;
 Voi propune in cadru legal revizuirea unor prevederi din statut pe care le consider invechite sau
neclare;
 Voi impune reguli transparente si punctaje obiective de evaluare a ofertelor pentru organizarea de
competitii la toate nivelurile. Voi actiona ferm pentru desfiintarea monopolurilor actuale de
organizare a competitiilor. Voi emite in acest sens Ordine ale Presedintelui sau, dupa caz, propuneri
catre Comitetul Director.
 Voi cauta solutii de imbunatatire a activitatii de pregatire a sportivilor din loturile nationale; se
poate vedea ca rezultatele internationale recente sunt din ce in ce mai slabe.
Obiective
 Revizuirea statutului, cel putin in urmatoarele prevederi:
- Definitia si rolul asociatiilor judetene: au sau nu personalitate juridica, dreptul la vot etc;
- Eliminarea ambiguitatilor privind competenta de a convoca adunarea generala si de a stabili
locul de desfasurare a acesteia (motive etc);
- Dreptul la vot pentru cluburile fara sportivi inregistrati;
- Dreptul de reprezentare la adunarile generale
- Preluarea prevederilor din legi si HG



Respectarea statutului, in primul rand de catre conducerea Federatiei:
- Masuri pentru eliminarea si sanctionarea situatiilor cand mai multi membri ai unei structuri
sportive afiliate sunt membri in Consiliul Director (de exemplu, in prezent ASJ Iasi are trei
membri in CD – domnii Iacoban, Manole si Danilov);
- Masuri pentru sanctionarea neindeplinirii obligatiilor statutare (de exemplu, presedintele FR
Sah nu a prezentat raportul anual, incalcand prevederile Art 18 (3));



Imbunatatirea caietului de sarcini pentru ofertele de organizare a campionatelor nationale:
- Definirea unor garantii banesti pentru realizarea obligatiilor; executarea partiala sau integrala a
acestora in cazul incalcarii obligatiilor contractuale;
- Definirea criteriilor de baza, obligatorii pentru competitori, care nu se puncteaza, dar a caror
nerealizare determina descalificarea ofertei (de exemplu: hotel 3 stele, distanta de la locul de
cazare la sala de joc maximum 500 m, transmiterea “live” a minimum 15 partide, incalzire sau
aer conditionat in sala de joc etc);
- Definirea grilei de punctaj in conformitate cu care se evalueaza ofertele (de exemplu: tarif loc in
camera dubla 20 puncte, tarif loc in camera single 20 puncte, cost pensiune completa 30
puncte, partide transmise live suplimentar 5 puncte, fond de premiere 10 puncte, hotel 4 stele
in loc de 3 stele 10 puncte, site pe internet pentru competitie 5 puncte);



Stabilirea unor criterii de performanta pentru sportivii din loturile nationale si pentru antrenorii
acestora, monitorizare, promovare si retrogradare prompta, dupa caz, recompense;



Cresterea rolului internet-ului in popularizarea jocului de sah:
- Dezvoltarea site-ului Federatiei si tinerea acestuia la zi;
- Incurajarea extinderii site-urilor specializate de sah;



Majorarea sumelor alocate loturilor nationale de seniori si juniori, inclusiv din sume obtinute de la
sponsori.

