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Procesul verbal al 

ADUNĂRII GENERALE A DK/FRAMC – FRK 

— 22 martie 2014 — 

 

1. Deschidere, prezenţă – Sorin Mahika 

 

Nr. Clubul Numele Prenumele Funcţia Drept de vot Prezent 

1 BTK Búzás 

Gârbea 

Csaba 

Daniel 

Preşedinte 

Reprezentant 
DA 

DA 

DA 

2 CRK Gârbea Ion Preşedinte DA NU 

3 HAR Győrfi György Preşedinte DA DA 

4 ICH Crăciunel Ioan Preşedinte DA DA 

5 IKA Luca Traian Reprezentant DA DA 

6 ISH Botean Adrian Preşedinte DA NU 

7 KAS Raicea Victor Vicepreşedinte DA DA 

8 KAY Moise Adrian Reprezentant NU DA 

9 KNS Perianu Sorin Preşedinte DA NU 

10 KYO Grapă Daniela Preşedinte DA DA 

11 MUS Pindelea Grigore Membru fondator DA DA 

12 RON Sabău Dan Preşedinte DA DA 

13 SAM Ianăş Florin Preşedinte DA DA 

14 SAN Vrânceanu Radu Preşedinte DA DA 

15 TAI Mocian Adrian Preşedinte DA DA 

 

Oficiali DK/FRK – Comitetul executiv şi alţi oficiali 

Nr. Clubul Numele Prenumele Funcţia Prezent 

1 ICH Mahika Sorin Preşedinte Cex DA 

2 ICH Stanciu Florentin Vicepreşedinte DA 

3 IKA Luca Mihai Director tehnic DA 

4 ICH Hentea Adrian Trezorier DA 

5 KAS Józsa Levente Secretar general DA 

6 HAR Győrfi Sándor Ofiţer anti-doping DA 

7 SAN Vrânceanu Radu Web administrator DA 
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2. Calendarul sportiv pe anul 2014 (anexat) – Józsa L. 

Votare calendar întreg: pentru 12 voturi, împotrivă/abţinere 0 voturi. 

 
3. Raportul de activitate pe anul 2013 (anexat) – Józsa L. 

Explicare scurtă a structurii documentului. Prezentare raport. 

 

4. Situaţia financiară a Departamentului Kendo – Mahika S. / Hentea A. 

Plata taxelor FIK/EKF – în vederea plăţii taxei EKF/FIK conform facturii transmise de EKF, înaintea 

EKC26 se vor aduna banii până în data de 8 aprilie 2014 conform repartizării pe cluburi schemei 

comunicate anterior (anexat). Repartizarea pe cluburi a taxei EKF/FIK s-a făcut conform hotărârii 

cluburilor de Kendo de la Cluj (2013), respectiv distribuirea acesteia raportat la numărul de sportivi 

înscriși în evidentele EKF. (12 cluburi au plătit pe loc) 

 

Conform deciziei Adunării Generale a FRAMC din 2013, taxele naţionale pe anul 2014 se vor colecta 

la nivel de departament şi folosi în interesul cluburilor de kendo. CEx va anunţa ulterior o dată şi o 

modalitate de plată pentru aceste cotizaţii în conformitate cu nivelul taxelor stabilite de FRAMC. 

 

Finanţarea parţială (120 euro/competitor) a deplasării echipelor naționale la Campionatul European 

de Kendo ediția 26 – Franța din excedentele rezultate în urma organizării CN2013/CR2014. 

Votarea finanțării parțiale a deplasării echipelor naționale la CE 2014 Franța: pentru 12 voturi, 

împotrivă/abţinere 0 voturi. 

 

5. Datele cluburilor / membrilor de cluburi – Józsa L. 

Prezentarea necesității actualizării continue a datelor de contact ale cluburilor și a utilizării în 

corespondența dintre cluburi a adresei de e-mail contact@kendo-romania.ro. Aplicare ulterior prin e-

mail. 

 

6. Prezentarea regulamentelor curente sau în curs de implementare – Mahika S. / Józsa L. 

o regulamentul arbitrilor – existent, de revizuit când se va implementa în FRK 

o regulamentul echipei naţionale – existent, va fi revizuit după EKC26 şi înaintea 

începerii pregătirii lotului pentru WKC16 (cel târziu pana la sfârşitul lunii mai 2014) 

o regulamentul examenelor de grad – proiect pe baza regulamentului EKF/FIK 

o regulamentul de organizare şi raportare evenimente – proiect 

o regulamentul antrenorilor şi instructorilor – proiect 

 

7. Pregătirea echipelor naționale pentru participarea la CE 2014 și organizarea deplasării – Luca 

M. / Mahika S. 
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Au fost prezentate activitățile și acțiunile derulate în vederea participării la CE 2014. S-a prezentat 

modalitatea de deplasare a echipelor (cu avionul și mașini personale). De asemenea, s-a prezentat 

faptul ca juniorul Nagy Vlad a anunțat prin mama sa retragerea de la participarea la CE 2014. Suma 

de 120 euro încasată de la acesta cu ocazia selecției a fost returnată, însă organizatorii CE 2014 au 

facturat taxa de participare și cazarea juniorului, deși retragerea a fost anunțată conform regulilor 

anunțate de organizator (120 euro + 195 euro). Modalitatea de rezolvare a acestei situații va fi 

discutată cu organizatorii CE 2014. 

 

8. Diverse 

 

„Moţiunea” înaintată de Clubul Român de Kendo prin președintele clubului, d-nul Gârbea Ion. – 

prezentată de Mahika S. 

 

Deși toate cluburile de kendo, anterior adunării generale, au trimis prin e-mail opinii privind 

documentul supus dezbaterii de către CRK, s-a procedat la o scurtă prezentare a acestuia. Au fost 

exprimate puncte de vedere privind diverse afirmații expuse în cadrul documentului intitulat „Moțiune”, 

indicându-se faptul că multe dintre acestea nu corespund realității. S-au făcut de asemenea referiri la 

structura de organizare propusă în acest document, în defavoarea acesteia fiind expuse argumente 

de ordin legal, funcțional și de comparație cu structurile/modele similare din Europa.  A fost expusă de 

asemenea cererea din documentul intitulat „Moțiune” de atragere a răspunderii disciplinare și 

administrative a membrilor CEx; au fost exprimate îndoieli privind existenta unui prejudiciu cert și real 

adus de aceștia cluburilor de kendo și a faptelor de natura abaterilor disciplinare de care s-ar face 

vinovați. 

 

 Dl. Buzás Csaba a arătat că pentru evitarea situațiilor de prezentare a unor documente de 

acest fel este nevoie de educație etică şi de reguli mai clare și mai stricte de afiliere. S-a 

convenit ca adunarea generală a cluburilor de kendo să definească reguli interne clare și 

precise privind condițiile de afiliere la FRK. 

 Dl. Ianăş Florin a arătat că în cadrul FRK va trebui înfiinţată comisia de disciplină. 

Votarea „Moţiunii”: pentru moţiune 0 voturi, împotrivă 12 voturi, abţinere 0 voturi. 

 

9. Situaţia înfiinţării Federaţiei Române de Kendo – Luca M. 

La data de 31. 01. 2014 a fost depusă la Tribunalul Bucureşti o cerere (dosar nr. 2997/3/2014) de 

modificare a actelor constitutive ale FRAMC prin care s-a solicitat conform celor hotărâte în adunarea 

generală din 27. 11. 2013 desfiinţarea departamentului de kendo din cadrul federaţiei în vederea 

înfiinţării FRK şi desprinderea ramurilor Kick box şi Thai box din cadrul departamentului All styles. 
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La data de 19. 03. 2014 instanţa a luat act de renunţarea la judecarea capătului 2 al cererii şi 

parţial la capătul 3 al cererii referitoare la desprinderea din cadrul Departamentului All Styles a 

ramurilor KICK BOX şi THAI BOX (Muay Thai) şi la desprinderea a 27 de cluburi care desfăşoară 

activitatea şi a respins cererea, astfel cum a fost modificată, ca neîntemeiată. 

Urmează ca FRAMC să depună o nouă cerere de modificare a statutului având ca obiect 

doar desfiinţarea departamentului de kendo din cadrul acesteia. 

 

Mahika S. v-a prezenta la Adunarea Generală 2014 a EKF situația înființării FRK. 

 

Întocmit de 

Secretar general 

Józsa Levente 

Miercurea Ciuc, 

22 martie, 2014 
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