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Proces verbal al  ADUNĂRII GENERALE ACKIJ 

— 8 Mai 2021, Online, Google Meet — 

 

 

1. Deschidere, prezenţă – Mahika Sorin. 

 

 Clubul Numele şi prenumele reprezentant/ţi Prezent 

1 Bushi Shindo RECHEȘAN Codruța Da  

2 Bushi Tokukai CSIBI Zsolt  Da  

3 CRK GÂRBEA Ion Da  

4 Hargita GYÖRFI György Da  

5 Ichimon CRĂCIUNEL Ioan Da  

6 Ikada DUȚESCU Mihai Da  

7 Kashi JÓZSA Levente Da  

8 Kyobukan BURINARU Alexandra Da  

9 Museido                                               -   Absent 

10 Ronin SABĂU Dan Da 

11 Sakura BRÎCOV Andrei Da 

12 Sam Sho IANĂȘ Florin Da  

13 Sobukan MOISE Adrian Da 

14 Sonkei MAHIKA  Sorin   Da  

15 Taiken MOCIAN Adrian  Da  

16 Yukai  SACALOV Liviu Da  

17 Arashi Dojo FURTUNĂ George Da 

18 CDO GEORGESCU Octavian Da 

Clubul Sankon  auto-suspendat începând cu 1 aprilie 2019 

Clubul Kenshin înregistrează 1 membru, auto-suspendat. 

 

 

Comitetul Executiv 

Funcţia Numele şi prenumele Prezent 

Preşedinte (Pr) MAHIKA Sorin  Da 

Vicepreşedinte (VP) Înlocuitor VP, SPIRU Camelia Da 

Secretar general (SG) SPIRU Camelia  Da 

Trezorier (Tr) CRISTEA Călin  Da 

Director tehnic (DT) LUCA Mihai Da 

Alţi oficiali 

Ofiţer anti-dopping  GYŐRFI Sándor Da 

Alţi participanți (membrii provizorii, observatori, etc.) 

Președinte CHD  -  Club afiliat provizoriu Absent 

Președinte MYO  - Club afiliat provizoriu Absent 
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1. Deschidere, prezenţă – Sorin Mahika / Camelia Spiru  

 Lipsesc reprezentanții cluburilor Museido, Chinda Dojo, Myoken Suceva. 

 

2. Evidența membrilor 2020 – 2021 – Camelia Spiru / Sorin Mahika  

- Nr. membrilor înscriși ACKIJ în 2021 scade la 198, nr. celor înregistrați EKF scade la 120 (21 noi 

legitimări, 17 inactivări și 22 autosuspendări).  

- Autosuspendările au fost solicitate din diverse motive personale, dintre care clubul Bushi Tokukai 

motivează prin lipsa activității în cadrul asociației în anul 2020, iar reluarea lor în anul 2021 fiind în 

continuare puțin previzibilă.  

- Clubul Sonkei, Sorin Mahika, prezintă intenția de a include pe următoarea Ordine de zi propunere de 

a modifica sistemul actual de vot.  

- Clubul Yukai, Dan Cireașă, propune modificarea calculului taxei de reactivare. De formulat 

propunerea elaborată spre a fi inclusă în ordinea de zi a următoarei AG.   

- Clubul CDO, Octavian Georgescu, propune ca transferurile practicanților de la un club la altul să se 

efectueze în baza unui acord formal între președinții cluburilor implicate. De adăugat pe ordinea de zi 

a următoarei AG dacă se primește o propunere formală în acest sens.  

 

 

3. Situația actuală a conturilor – Călin Cristea / Camelia Spiru 

- S-au prezentat cotizațiile colectate în 2020 – 2021, plăți efectuate până în prezent și reglările 

financiare legate de anularea evenimentelor programate în 2020.  

 

 
 

- Nu s-a efectuat încă plata cotizației EKF pentru 2021. Este anunțată o scădere de 30% a cotizației pe 

care o plătim indirect către FIK, însă suma finală nu este confirmată încă de EKF. 

 

 

4. Modificarea termenul de înscriere a membrilor vs colectarea cotizațiilor anuale  

ROF 7.2.4  actual termenul limită este sfârșitul lunii Februarie 

Propunerea CD este de a modifica termenul de înscriere a membrilor și de colectare a cotizațiilor până 

la sfârșitul anului (31 Decembrie), fapt ce ar ajuta la o mai bună planificare și predictibilitate cu privire 

la evenimentele din calendarul european și mondial.  

 

Având în vedere încărcătura financiară a anului în curs, pentru anul 2022 propunerea este de a: 

-  decala termenul de înscriere a membrilor (completarea formumarului) din 28 Februarie 2022 în  

31 Decebrie 2021.  

-  efectua plata cotizației aferente membrilor declarați până la 28 Februarie 2022.  

În măsura în care este posibil, cluburile pot opta să efectueze plata la același termen de 31 Decembrie 

2021, însă nu este obligatoriu.  

 

Nu sunt voturi împotrivă -> Propunerea SE APROBĂ. 
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5. Calendar evenimente, competiții și stagii de pregătire 2021  

- Prezentarea condițiilor în vigoare din Ordinul comun al MS și MTS, de respectat în vederea 

desfășurării competițiilor și a stagiilor de pregătire; acestea presupun efort organizatoric și financiar 

sporit, testarea în unități avizate MS fiind una dintre condițiile principale (prevediri privind persoanele 

vaccinate nu sunt încă incluse; actualizări sunt așteptate după 13 Mai). 

 

- Propunerea CD este de a urmări planul de relaxare a restricțiilor, preconizat după data de 1 iunie, și 

anume de a relua activitatea începând cu un seminar, antrenament comun al cluburilor, la sfârșitul 

lunii iunie, identificând o locație cu indicență a infectărilor cât mai scăzută; CD va comunica pe mail 

învitația; 

 

- În eventualitatea participării la EKC 31 în Germania, vom desfășura stagiile de pregătire a echipei 

naționale, în conformitatea cu prevederile în vigoare la momentul respectiv. Mai multe detalii privind 

organizarea EKC sunt așteptate la AG EKF din 31 Mai (arbitraj, reguli suplimentare de competiții 

pentru protecție sanitară, obligativitatea de a purta mască etc); 

 

- Organizarea stagiilor și a competițiilor fiind condiționate de evoluția situației în țară, în funcție de 

măsurile aplicate după 1 iunie vom actualiza condițiile necesare pentru a relua stagiile de pregătire și 

a competițiilor; 

 

- Pentru moment, amânăm organizarea Cupei României planificată pe 5-6 Iunie, ținând cont de 

capacitatea de organizare necesară pentru a respecta Ordinul de Ministru, în plus sunt cluburi care nu 

au putut relua antrenamentele în mod regulat; 

 

- Intenția de a organiza Campionatul Național rămâne pentru sfârșitul lunii Noiembrie.  

 

6. Constituirea unui grup permanent de comunicare pe Whatsapp 

Grupul de WhatsApp a fost creat de CD pentru a avea un canal de comunicare rapid, în caz că apar 

probleme tehnice în timpul AG, organizată pentru prima dată în format on-line.  

 

Propunerea lui Octavian Georgescu (CDO) este de a păstra grupul, cu caracter permanent.  

 

NU: 14 Voturi   

DA: 3 Voturi  

Propunerea SE RESPINGE 

 

 

8. Decizia Adunării Generale privind înlocuirea funcției vacante de Vicepreședinte în CD, 

conform 8.1.5. din Statut ACKIJ 

 

Subiect ridicat pentru discuție de către Józsa Levente (Kashi) 

 

Adunarea Generală APROBĂ în unanimitatea ca înlocuitorul funcției de Vicepreședinte, Camelia 

Spiru, să continue exercitarea atribuțiilor până la următoarea Adunare Generală când vom desfășura 

alegeri.  

 

 

 
București, 8 Mai 2021                                                                                          Secretar General 
                                                                                                                                    Camelia Spiru        
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