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 Consiliul Director al FEDERAŢIEI ROMÂNE DE ORIENTARE, întrunit în data de 
16.10.2010, luând în discuţie aspecte legate de activitatea orientariştilor veterani, 
analizând solicitarea unui grup de sportivi veterani, în temeiul art.13. pct.3.a, art.44 pct.1., 
pct.4.a şi g, art.48 pct.1 şi 8 din Statutul FRO a hotărât în unanimitate următoarele: 

1. - Înfiinţarea „Subcomisiei Orientariştilor Veterani”, formată din 3 - 5 membri, 
conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionarte al FRO, ca subcomisie în cadrul 
Comisiei de Competiţii, Hărţi, preşedintele acesteia urmând a fi membru al Comisiei. 

2. - Preşedintele Subcomisiei va colabora pentru rezolvarea problemelor legate de 
activitatea Subcomisiei cu secretarul general al FRO. 

3. – Subcomisia îşi va definitiva componenţa nominală şi conducerea acesteia, 
Regulamentul de Funcţionare şi le va supune aprobării Consiliului Director.  

4. - Începând cu anul competiţional 2011, se organizează Campionatele Naţionale 
de Veterani în paralel cu o altă competiţie de interes naţional pentru celelalte categorii de 
vârstă şi sex. Titlul de Campion Naţional la veterani, se atribuie numai la categoriile cu 
minim 3 participanţi, la start, iar FRO va acorda medalii pentru locurile I – III. 

5. - Subcomisia va prelua responsabilitatea organizarii şi desfăşurării în totalitate a  
Campionatelor Naţionale de Veterani, cu respectarea Statutului şi a Regulamentelor FRO. 

6. - Subcomisia va stabili şi transmite la FRO Precizările legate de organizarea şi 
desfăşurarea Campionatelor Naţionale de Veterani, pentru a fi incluse în Precizările la 
Sistemul Competiţional pentru anul 2011 (la ce probe, cum se face clasamentul.,etc) şi 
organizatorii. 

7. – Până la stabilirea componenţei şi conducerii Subcomisiei activitatea este 
desfăşurată de Comitetul de iniţiativă format din domnii: Olteanu Emil, Cioban Dumitru, 
Creţu Ilie şi Ionescu Şerban. Împuternicit pentru a asigura legătura cu FRO a fost 
desemnat domnul Olteanu Emil.  

8. - Participarea la Campionatele Naţionale de Veterani, se face pe baza unui 
Certificat Medical (sau adeverinţă medicală), valabil pe o perioadă de 6 luni de la data 
emiterii. Certificatul Medical va fi eliberat de medicul de familie sau medicul specialist în 
medicină sportivă. 
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