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 Consiliul Director al FEDERAŢIEI ROMÂNE DE ORIENTARE, întrunit în data 
de 28.05.2011, 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  următoarele: 

1. Aprobă componenţa nominală a „Subcomisiei Orientariştilor Veterani”, 
formată din 3 membri, care au solicitat să lucreze în cadrul acestei Subcomisii: 
Ionescu Şerban, Hecico Iosif, Grigor Costan, conform Regulamentului de 
Organizare şi Funcţionarte al FRO, urmând ca până la data de 15 iunie să 
stabilească atribuţiile fiecăruia şi anume, de preşedinte, secretar şi membru, pe care 
le vor transmite la secretariatul FRO. 

2. Comisia va întocmi până la data de 20 iunie 2011, Proiectul Regulamentului 
de Funcţionare al acesteia, în conformitate cu Statutul şi Regulamentul de 
Organizare şi Funcţionare al FRO care va fi supus aprobării Consiliului Director, în 
prima şedinţă. 

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

4. Începând cu anul competiţional 2011, se organizează Campionatele 
Naţionale de Veterani, la Orientare în Alergare, Orientare – Schi, Orientare MTB, 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 şi diplome pentru locurile I – III. 

5. Subcomisia va prelua responsabilitatea organizarii şi desfăşurării în 
totalitate a  Campionatelor Naţionale de Veterani, în colaborare cu Comisiile şi 
Colegiile FRO şi Organizatorii locali, pe bază de Contract de asociere cu FRO, cu 
respectarea Statutului şi a Regulamentelor FRO. 

6. Subcomisia va stabili şi va transmite la FRO proiectul privind „Precizările” 
legate de organizarea şi desfăşurarea Campionatelor Naţionale de Veterani, la toate 
disciplinele Orientării, pentru a fi incluse în Precizările la Sistemul Competiţional 
pentru anul 2012 (la ce probe, categorii de vârstă şi sex, cum se face clasamentul., 
etc) şi organizatorii. 
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