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CERERE
de afiliere a unui club sportiv/asociaţie judeţeană,
asociaţie municipală la
FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE ATLETISM
Cererea va conţine, sub sancţiunea nulitãţii:
1. Denumirea structurii sportive____________________________________________
2. Sediul-judeţul, localitatea, adresa, telefon, fax, e-mail_________________________
3. Organele de conducere şi administrare: Functie ______________________________
nume prenume__________________________ tel., e-mail____________________
4. Numãr de identificare __________________________________________________
5. Certificat de identitate sportivã-numãrul şi data emiterii_______________________
6. Culorile clubului ______________________________________________________
7. Data, semnãtura directorului/preşedinte şi ştampila___________________________
La cerere se ataşeazã urmãtoarele înscrisuri doveditoare:
- actul constituirii şi statutul (copie legalizată);
- copie dupã hotãrârea judecãtoreascã definitivã şi irevocabilã de acordare a personalitãţii juridice, încheierea prin care
s-a dispus înscrierea persoanei juridice în registrul asociaţiilor sau fundaţiilor, în cazul structurilor sportive cu
personalitate juridicã;
- copie legalizatã dupã certificatul de identitate sportivã;
- copie legalizatã dupã Certificatul de înscriere în registrul naţional al persoanelor juridice, în cazul structurilor sportive,
persoane juridice fãrã scop patrimonial;
- dovada sediului;
- dovada patrimonuiului.
- orice modificare a elementelor mai sus mentionate se va transmite la FRA in termen de 30 zile
PREŞEDINTE / DIRECTOR,
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L.S.

LEGITIMARE

-

Acte necesare in vederea legitimarii:

copie carte de identitate
copie certificat de naştere (pentru cei fără C.I.)
cerere de legitimare tip.
fotografie tip pașaport
Aceste acte se vor transmite prin fax la nr. 021/300.20.40 si 021/300.20.41 cu minim 10 zile înaintea participării la
orice competiţie din calendarul central intern a atletului ce urmează a fi legitimat.
Eliberarea carnetului de legitimare şi a numerelor de concurs personalizate se va face numai după prezentarea actelor mai sus
menţionate în original, a unei fotografii color tip paşaport şi dovada achitării taxei de legitimare.
Această procedură este obligatorie pentru orice persoana care doreste sa se legitimeze.
Atleţi care nu au cetăţenie Română şi/sau cei care au dublă cetăţenie (valabil numai în cazul în care una din cele două cetăţenii
este Română) pot fi legitimaţi la un membru afiliat la F.R.A. dacă nu a mai fost legitimat niciodată la alt membru al altei Federaţii
Sportive Naţionale în condiţiile prevăzute de regulamentele I.A.A.F. si F.R.A.
Pot fi legitimaţi şi atleţi legitimaţi la cluburi membre ale altor Federaţii Sportive Naţionale doar cu permisul/ acordul/autorizaţia în
scris al acestuia (club şi a Federaţiei Sportive Naţionale respective) în conformitate cu regulamentele I.A.A.F. şi
F.R.A.Permisul/acordul/autorizaţia scrisă trebuie să menţioneze obligatoriu dreptul de a concura în Romania la Campionatele
Naţionale şi la Competiţiile Internaţionale Oficiale ex. J.O., C.M., C.E. etc. pentru F.R.A. respectiv pentru România urmând ca din
momentul legitimării acesta să beneficieze de toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din Statutul şi Regulamentele F.R.A.
Un atlet nu poate avea şi nu poate concura pe teritoriul României cu două carnete de legitimare eliberate de membri ai unor
Federaţii Sportive Naţionale afiliate la I.A.A.F.
Ex: a) un carnet de legitimare eliberat de un membru al unei Federaţii Sportive Naţionale afiliate la I.A.A.F. şi de un membru afiliat
la F.R.A. sau;
b) carnete de legitimare eliberate de doi membri afiliaţi ai F.R.A.

NOTA: Cluburile sportive care timp de 2 ani nu vor achita taxa de viză anuală a unui atlet, acesta va deveni atlet
nelegitimat și va fi radiat din baza de date a F.R.A.
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Către ,
FEDERAŢIA ROMÂNÃ DE ATLETISM
CERERE DE LEGITIMARE
Subsemnatul ______________________________cetăţenie___________________________
(nume şi prenume atlet)
nãscut în anul_____luna___ziua__ localitatea________________judeţul_________________
fiul(fiica)lui________________ şi al lui_________________ rog a aproba legitimarea pentru:
Clubul_______________________________din localitatea____________________________
semnătura atlet______________________
Nume:______________prenume___________________semnãtura______________________
(primul profesor/antrenor )
Nume:______________prenume___________________semnãtura______________________
(tata)
Nume:______________prenume___________________semnãtura _____________________
(mama)
VIZA MEDICALĂ
(semnãtura şi parafa medicului)

PREŞEDINTE/DIRECTOR,

Nota: Pentru copii de categoria 1,2 si 3 se acceptă, în vederea eliberării carnetului de legitimare şi viza
medicului de familie, din care să reiasă clar ca acesta este – APT PENTRU EFORT FIZIC
Se va completa obligatoriu si anexa 1. Se ataseaza…
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Retragerea unui atlet din activitatea competitionala
1.

Orice atlet care dorește să se retragă din activitatea competițională/sportivă este obligat să transmită federaţiei o declarație pe
proprie răspundere, din care să reiasă data de la care se retrage și motivul retragerii. În cazul în care atletul omite să menționeze
în cuprinsul declarației de retragere data de la care dorește să înceteze activitatea sportivă, se consideră dată de retragere data
înregistrării declarației la F.R.A.. Înregistrarea declarației de retragere din activitatea competițională/sportivă la F.R.A. conduce la
anularea carnetului de legitimare, atletul nemaiavând drept de participare la nicio competiție internă și/sau internaţională. Simpla
declarație verbală de retragere sau neparticiparea, fără motive temenice, la activitatea de pregătire și la cea competițională nu
poate fi asimilată cu o retragere din activitatea sportivă, atletul continuând să aibă același obligații ce decurg din calitatea de
sportiv, inclusiv obligația de a se supune controalelor doping. Un atlet care se sustrage sau refuză să se supună unui control
doping pe motiv ca s-a retras sau a decis să nu participe la competiţii din diferite motive, fără să fi depus declarația de renunțare
la F.R.A., comite o încălcare a regulilor antidoping conform legislației naționale anti-doping.

2.

Atleţii care au fost incluși în clasamentul pe probe al primilor 50 de atleţi, alcătuit de I.A.A.F. și/sau EA SUNT OBLIGAȚI SĂ
COMPLETEZE “FORMULARUL DE RETRAGERE” (pag. 71), asumându-și în același timp obligațiile ce decurg din recomandările
acestui formular. Acest atlet nu mai poate relua competiţiile decât după ce a dat la I.A.A.F. un preaviz de 12 luni, pe formularul
stabilit, despre intenția sa de a se reîntoarce la competiție și de a fi disponibil pentru controale doping din afara competiţiilor din
această perioadă, furnizand informații asupra localizării sale. Un atlet care se sustrage sau refuză să se supună unui control doping
pe motiv că s-a retras sau a decis să nu participe la competiţii din diferite motive, fără să fi anunțat I.A.A.F., comite o încălcare a
regulilor antidoping conform regulii I.A.A.F. 32.2 lit. C) – “refuzul sau neprezentarea fără justificare la un control doping în urma
convocării unui responsabil oficial sau în alt mod pentru a evita controlul doping”.

Regulament 2017

Regulament 2017

CLUBUL
BORDEROU
cu carnetele de legitimare pentru viza pe anul______
Nr.
Crt.

Numele și
prenumele

PREȘEDINTE / DIRECTOR
L.S.
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Data și
locul
nașterii

Înălțime

Greutate

Numărul
carnetului

OBSERVAȚII (Clubul cu care
are dublă legitimare)

DELEGAT

Antrenor

DUBLA LEGITIMARE
Aprobate de Consiliul Federal din data de 14.12.2016 si valabile de la data 01.01.2017
Nu se fac duble legitimari intre: CSS-uri – CSS-uri; LPS-uri – LPS-uri; CSS-uri – LPS-uri; LPS-uri – CSS-uri.
Nu se fac duble legitimari la categoriile de copii indiferent de cluburi.
Dublele legitimari in derulare raman valabile pe toata durata contractului.
Dubla legitimare se face doar între membrii afiliaţi la Federaţia Română de Atletism.
Dubla legitimare se face pe o perioadă de minim 1 an de zile.
Cererea şi Contractul (Convenţia/Protocol) pentru dublã legitimare se va completa pentru fiecare atlet în parte în
câte 3 (trei) exemplare.
I. DUBLA LEGITIMARE se va face în baza unui Contract (Convenţie/Protocol) semnatã de atlet, părinte/tutore (pentru atletul
care la data semnării contractului/convenție/protocol, nu a implinit vârsta de 18 ani), antrenorul acestuia, cele 2 cluburi şi va
cuprinde, în mod obligatoriu, minim urmãtoarele cerinţe:
1 - durata pentru care se face dubla legitimare;
2 - obligaţiile şi drepturile pãrţilor, prezentate detaliat inclusiv obligaţiile şi drepturile atletului, precum şi numele si
prenumele în clar ale antrenorului acestuia, precum şi obligaţiile ce decurg din aceasta;
3 - obligaţiile şi drepturile fiecãrei pãrţi la expirarea termenului prevãzut în Contract (Convenţie/Protocol);
4 - situaţia atletului la expirarea Contractului (Conventie/Protocol)
5 - modalitatea de împărțire a punctelor şi medaliilor la:
a. Competiții interne
b. Competiții internaționale oficiale
Precizare: în cadrul probelor la care se alcătuieşte un clasament pe echipe, punctele şi medaliile obţinute se vor
acorda integral clubului care a înscris echipa. Fac excepție probele de ștafetă.
Pe durata dublei legitimãri PUNCTELE ŞI MEDALIILE se împart în mod egal celor douã pãrţi semnatare ale contractului,
(convenţie/protocol). În situația în care în contract (convenție/ protocol) este specificată o altă modalitate de împărţire F.R.A.
va ține cont de aceasta în vederea atribuirii punctajului corect.
6 - condiţii de reziliere, de încetare a contractului

7-modalitatea de soluționare a litigiilor: parțile contractului de dublă legitimare vor conveni ca toate neînțelegerile
privind validitatea contractului sau rezultate din intepretarea, executarea ori încetarea acestuia sa fie soluționate pe
cale amiabilă; în cazul în care nu este posibilă soluționarea pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor
judecătorești competente.
8 –semnatura pãrinţilor, pentru atleţii minori;
9 - semnãturile şi ştampilele celor în drept;
10 - semnătura atletului şi a antrenorului acestuia;
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II.

Dosarul pentru dubla legitimare trebuie să cuprindă obligatoriu următoarele:

1. Cererea de dublã legitimare (3 exemplare în original), completate, semnate şi ştampilate de : Preşedinţii/Directorii
celor douã cluburi, sportiv şi antrenorul acestuia și părinte/tutore.
2. Contractul (convenţia/ protocol) de dublã legitimare (3 exemplare în original) semnate şi ştampilate de :
Preşedinţii/Directorii celor douã cluburi, atlet, antrenorul acestuia și părinte/tutore.
3. Documentul care confirmă plata taxei pentru dubla legitimare.
4. Carnetul de legitimare al atletului nominalizat în contract (convenţie/protocol).
Un atlet nu poate avea douã duble legitimãri în aceeaşi perioadã.
Înscrierea în competiţie se va face numai de cãtre clubul mamă, iar în dreptul atletului cu dublã legitimare se va trece în mod
OBLIGATORIU şi clubul cu care s-a încheiat Contractul (Convenţia/Protocol) de dublă legitimare.
Prelungirea cu acordul ambelor părti a unei duble legitimări se considera o nouă dublă legitimare.
Prelungirea dublei legitimări se va face printr-un act adițional la Contract (Conventie/Protocol) care va prevedea obligatoriu
perioada şi conditiile prelungirii acesteia. În acestă situaţie nu este necesar acordul Consiliului Federal, dar pentru a intra în vigoare
este obligatorie plata taxei de dublă legitimare conform normelor.
Pentru Contractul (Covenţie/Protocol) de dublă legitimare încheiate pe o perioadă mai lungă de 1 an se va plăti taxa de
reactualizare anual, conform normelor. Taxa de reactualizare este achitată de către clubul care beneficiază de dubla legitimare.
Neachitarea taxei de reactualizare duce la interzicerea participării la competiţii interne şi internaţionale a atletului pentru cele 2
cluburi, atletul concurând şi punctând doar pentru “clubul mamă”, pânã la achitarea taxei.
După achitarea taxei de reactualizare a dublei legitimări de către clubul care beneficiază de aceasta, se reactivează situaţia
anterioră neachitării taxei mai sus menţionate, atletul având drept de a concura, pentru ambele cluburi. Pe perioada derulării
situaţiilor mai sus menţionate, nu vor fi afectate înțelegerile/angajamentele prevăzute între părţi.
Federaţia Românã de Atletism, prin organele sale de conducere sau comisiile de specialitate, NU arbitreazã litigiile dintre pãrțile
semnatare ale contractului de dublă legitimare, litigii care decurg din interpretarea, executarea, încetarea contractului. Sunt de
competența F.R.A. litigiile care rezultă din nerespectarea Statului, regulamentelor, normelor și deciziilor F.R.A..
NOTA: Pentru competițiile interne și internaționale oficiale, dacă intervin anumite modificări față de ințelegerea inițială din
protocolul/conventia de colaborare referitoare la repartizarea punctelor și medaliilor aceasta se poate face numai prin act
adițional la protocolul/convenția de colaborare numai premergător participării atletului in competiția respectivă.
În cazul în care nu există o asemenea solicitare/act adițional înaintea unei competiții, F.R.A va proceda la împarțirea/distribuirea
în procente egale (50%-50%) a punctelor și medaliilor obținute de atlet la competiția respectivă.
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CERERE
pentru dubla legitimare

F.R.A.
Viza/Nr.Chitanta

C ã t r e,
FEDERAŢIA ROMÂNÃ DE ATLETISM
Pentru realizarea obiectivelor de performanta ale atleţilor rugam Consiliul Federal
sa aprobe atletului________________________ca în perioada__________________________
să participe la competiţii cu dubla legitimare între:
clubul sportiv_________________________________________________________________
şi clubul sportiv________________________________________________________________
Dubla legitimare este valabilă de la _______________ până la______________________
şi intra în vigoare după aprobarea înConsiliul Federal premergător achitarii taxei de către club.
Noi, semnatarii prezentei, ne angajăm sã respectam Statutul, Regulamentele F.R.A. şi obligaţiile asumate în contractul
de dublă legitimare.
Noi, semnatarii prezentei, cunoastem si suntem de acord ca solutionarea litigiilor privind validitatea contractului sau
rezultate din intepretarea, executarea ori incetarea acestuia nu este de competenta organelor de conducere sau a
comisiilor de specialitate ale F.R.A..

Alăturat anexăm contractul (convenţie/protocol) în trei exemplare semnate de
atlet, profesor/antrenor, părinte/tutore şi cele 2 cluburi sportive.

Nume:__________________prenume___________________semnãtura ________________
(atlet)
Nume:__________________prenume___________________semnãtura________________
( profesor/antrenor)
Nume:__________________prenume___________________semnãtura_________________
(parinte/tutore, doar pentru atletii minori)
PREŞEDINTE/DIRECTOR CLUB,
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PREŞEDINTE/DIRECTOR CLUB,

REGULAMENTUL
privind TRANSFERUL ATLEŢILOR valabil în anul 2017
Regulamentul privind TRANSFERUL ATLEȚILOR de la un Club la altul, vizeazã:
- asigurarea stabilitãţii şi continuitãţii în activitatea atleţilor la secţiile de Atletism la care sunt legitimaţi, în vederea consolidãrii şi
dezvoltãrii acestora;
- stimularea interesului tuturor factorilor interesaţi în acest domeniu, în asigurarea celor mai bune condiţii de pregãtire a atleţilor;
- instaurarea unor raporturi echitabile între cluburile sportive si între cluburile sportive şi atleţi.
ART. 1 – Transferul atleţilor legitimaţi pe teritoriul României se face numai de către F.R.A., la cererea atletului, numai cu acordul
scris al cluburilor de care aparţin, cu excepţia situaţiilor prevăzute la Art.9.
ART. 2– Acordul de transfer împreună cu carnetul de legitimare şi taxa de transfer vor fi depuse la F.R.A., în vederea aprobării de
către Consiliul Federal.
ART. 3– Acordul de transfer neînsoţit de documentele solicitate, NU va fi luat în considerare.
ART. 4- În cazul solicitării unui club membru al altei Federaţii Sportive Naţionale în vederea
împrumutului pe o perioada determinată a unui atlet component al unui club membru al F.R.A. sunt obligatorii minim următoarele
cerinţe care vor fi reînoite obligatoriu ANUAL:
a) solicitarea scrisă a clubului membru al Federaţiei Sportive Naţionale la care este afiliat clubul care solicită aceasta;
b) acordul scris al clubului membru al F.R.A. (în cazul atleţilor aflaţi în dublă legitimare - este obligatoriu acordul ambelor cluburi);
c) cererea scrisă a sportivului.
Toate aceste cerinţe vor ţine cont de angajamentele şi obligaţiile asumate de club și
atlet în vederea realizării obiectivelor F.R.A. şi membrilor acesteia în anul în curs.
ART. 5
– Transferul intră în vigoare după ce a fost aprobat de către Consiliul Federal (plătit și operat în carnetul de legitimare).
ART. 6 - Dreptul de a concura şi/sau participa pentru o altă Federaţie Sportivă Naţională de
Atletism se va acorda numai de către F.R.A. respectând Regulamentele I.A.A.F.
F.R.A. îşi rezervă (în conformitate cu regulamentele I.A.A.F.) dreptul de a stabili condiţiile
transferului cu Federaţia Sportivă Naţională de Atletism din ţara respectivă.
ART. 7 – Atleţii care solicită să fie împrumutaţi pe o perioada determinată la un club din altă ţară vor îndeplini cerinţele de la Art. 4
ART. 8 – Pentru atleţii care doresc să se transfere şi să concureze pentru o altă ţară
F.R.Atletism va stabili cu Federaţia Sportivă Naţională de Atletism din ţara respectivă condiţiile transferului în conformitate cu
Regulamentul I.A.A.F.
ART. 9 - F.R.A. poate aproba transferul, fãrã acordul scris al clubului la care este legitimat un atlet, în urmãtoarele situaţii:
a) când atletul intrã în clasa a IX-a și/sau pe întregul parcurs școlar se transferă la o altă unitate școlară până la obținerea
examenului de bacalaureat, inclusiv la un liceu cu profil sportiv, cu secţie afiliatã la Federaţia Românã de Atletism, în altã localitate
decât cea de domiciliu. Dacă atletul are contract de dublă legitimare în momentul depunerii acordului de transfer, clubul care
solicită transferul este obligat să depună în scris și acordul clubului cu care atletul în cauză se află în dublă legitimare;
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b) când atletul este admis în anul I – curs de zi – în învãţãmântul superior sau post liceal în altã localitate pe toata perioada
studiilor postliceale, universitare şi solicitã transferul la un club universitar, sau în lipsa acestuia, la un alt club din localitatea
respectivã;
c) când atletul absolvã învãţãmântul superior şi se angajeazã cu contract de muncă, avizat de instituția abilitată;
d) când unui atlet i-a expirat perioada de juniorat şi este legitimat înca la un club al M.E.N.-ului Ex. (CSS, LPS, Colegii etc.) şi nu a
fost rezolvată situaţia legitimării lui până în acel moment prin acord de transfer sau transfer definitiv în urma unui Contract
(Convenţie/Protocol) de dublă legitimare în care a fost prevazută clauza ca la expirarea acestuia, atletul va rămâne definitiv la
clubul cu care a avut dubla legitimare.
Clubul cesionar va înștiința în scris, obligatoriu, clubul cedent despre intențiile atletului care face obiectul transferului
prevazut de art. 9 și se obligă să prezinte la F.R.A. și corespondența avută cu clubul cedent.
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FEDERAŢIA ROMÂNÃ DE ATLETISM
Nr./data înregistrãrii la F.R.A
A.J.A./A.M.A.___________

Nr/data înreg. la club cedent ______________
Nr/data înreg. la club cesionar_____________

ACORD DE TRANSFER
Art. 1 PÃRŢILE
1.1. Clubul cedent - care cedeazã atletul______________________________________________________
(denumirea clubului şi localitatea)
reprezentat de__________________________________ în calitate de______________________________
(numele şi prenumele împuternicitului)
(funcţia împuternicitului)
1.2Clubulcesionar - care primeşte atletul__________________________________________________
(denumirea clubului şi localitatea)
reprezentat de _________________________________în calitate de___________________________
(numele şi prenumele împuternicitului)
(funcţia împuternicitului)
ŞI
1.3Atletul __________________________________nãscut la data de_______________________
(numele şi prenumele)
(ziua / luna / anul)
În localitatea___________________________________
(comuna, oraşul municipiul)
legitimat la clubul sportiv_______________________________localitatea_______________________
judeţul_______________cu Carnetul de Legitimare Nr_____eliberat de __________la data de_______
şi CNP______________________________
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Se încheie prezentul acord
Art 2.OBIECTUL ACORDULUI
Obiectul acordului îl constituie transferul atletului_______________________________
de la clubul_____________________________________________________________
la clubul

______________________________________________________________

Art.3. DURATA TRANSFERULUI
Pãrţile semnatare au convenit ca transferul atletului sã se efectueze cu titlu definitiv
Începând cu data de ______________________
Art.4 OBLIGAŢIILE PÃRŢILOR
4.1 Clubul cedent se obligã sã punã atletului la dispoziţia clubului cesionar cu data de
_____________________şi sã remitã clubului cesionar carnetul de legitimare.
4.2 Clubul Cesionar se obligã
a). Sã achite taxa de transfer la F.R.A.
b) Sã depunã la forul sportiv competent pentru a efectua transferul , toate documentele prevãzute
de regulamentele F.R.A în vigoare;
Pãrţile se angajeazã sã respecte şi sã aplice dispoziţiile regulamentare privind statutul şi transferul
atleţilor
Litigiile izvorâte din/sau în legãturã cu acest acord de transfer se vor soluţiona, în mod exclusiv,
de instanţele sportive cu atribuţii juristdicţionale prevãzute de statutul F.R.A.
Încheiat azi_________________ în 4(patru) exemplare, câte unul pentru fiecare club/ atlet/F.R.A.
CLUBUL SPORTIV CEDENT ___________________CLUBUL SPORTIV CESIONAR____________________
(Numele , prenumele împuternicitului
şi ştampila clubului)

(Numele , prenumele împuternicitului
şi ştampila clubului)

ATLET____________________________________PARINTE/TUTORE____________________________
(dacă atletul nu a împlinit varsta de 18 ani)

(Numele , prenumele şi semnãtura)

Regulament 2017

(Numele , prenumele şi semnãtura

FORMULAR DE ÎNSCRIERE ÎN PROBELE MASCULINE
CLUBUL_______________

.

C ă t r e , FRA
Vă rugăm a înscrie la concursulorganizat în zilele de :
în localitatea
_______
atleţii clubului nostru astfel :
Înălţime
Nr.
Crt.

Nume şi
Prenume

/

Greutate

Anul
naşterii

Proba la
care
participă

Nr. de
concurs

Clubul cu care
are dublă
legitimare

Clubul pentru
care concurează

Antrenorul
sportivului
menţionat

1
2
3
4
5
6
7
8
PREŞEDINTE / DIRECTOR ,

NOTĂ.

* DELEGAT

Este obligatoriu a se completa toate rubricile înscrise în formular. În caz contrar, atletul în dreptul căruia apar rubrici necompletate
sau eronate nu va fi înscris la competiție, decât după achitarea taxei de reînscriere și a completării corecte în formularul de înscriere
Formularul va fi OBLIGATORIU semnat şi ştampilat de Preşedinte / Director al Clubului sau Asociaţiei sportive.
Este obligatoriu să fie trecut numele delegatului care va face validări şi plăți către F.R.A. la / pentru competiţia respectivă .
* DELEGAT - persoana desemnată de catre clubul sportiv pentru a valida şi face plăți către F.R.A.
Opţiunea pentru persoana desemnată aparţine Preşedintelui / Directorului şi poate fi schimbată de la o competiţie la alta .
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FORMULAR DE ÎNSCRIERE ÎN PROBELE FEMININE
CLUBUL_______________
C ă t r e ,FRA

.

Vă rugăm a înscrie la concursulorganizat în zilele de :
în localitatea
_______
atleţii clubului nostru astfel :
Înălţime
Nr.
Crt.

Nume şi
Prenume

/

Greutate

Anul
naşterii

Proba la
care
participă

Nr. de
concurs

Clubul cu care
are dublă
legitimare

Clubul pentru
care concurează

Antrenorul
sportivului
menţionat

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
PREŞEDINTE / DIRECTOR ,

* DELEGAT

NOTĂ.

Este obligatoriu a se completa toate rubricile înscrise în formular. În caz contrar, atletul în dreptul căruia apar rubrici necompletate
sau eronate nu va fi înscris la competiție, decât după achitarea taxei de reînscriere și a completării corecte în formularul de înscriere
Formularul va fi OBLIGATORIU semnat şi ştampilat de Preşedinte / Director al Clubului sau Asociaţiei sportive.
Este obligatoriu să fie trecut numele delegatului care va face validări şi plăți către F.R.A. la / pentru competiţia respectivă .
* DELEGAT - persoana desemnată de catre clubul sportiv pentru a valida şi face plăți către F.R.A.
Opţiunea pentru persoana desemnată aparţine Preşedintelui / Directorului şi poate fi schimbată de la o competiţie la alta .
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ANTETUL ORGANIZATORULUI COMPETIŢIEI:
VIZA ORGANIZATORULUI COMPETIŢIEI
A.J.A/A.M.A.
PREŞEDINTE
REZULTATE TEHNICE
Înregistrate în cadrul concursului ______________________ desfãşurat în
zilele de ________________ localitatea ___________________

Loc

Numele şi prenumele

ocupat

Data
Nasterii
naştere

Clubul

Dubla

Rezultat

legitimare

Rezultatele tehnice vor fi semnate de cãtre DIRECTORUL DE CONCURS,
JUDECÃTORUL ARBITRU AL CONCURSULUI, SECRETARUL GENERAL.
În dreptul fiecãrui rezultat pentru probele de alergãri se trece obligatoriu
sistemul de cronometraj – manual sau electronic, iar pentru probele de aruncãri se va
consemna greutatea materialului folosit în concurs la fiecare categorie de vârstã.
Recordurile personale şi naţionale vor fi notificate în foaia de rezultate.
Pentru recordurile naţionale stabilite sau egalate, se va ataşa CERTIFICATUL
DE RECORD şi foaia de confirmare a CONTROLULUI DOPING.
Rezultatele vor fi completate în Excel sau Word şi se vor transmite sub urmatoarea formã:
- Ora, minute, secunde, sutimi la cronometrajele electonice exemplu - 2:40:34.10
- Ora, minute, secunde, zecimi la cronometrajele manuale exemplu - 2:40:34.1
- Metri, centimetri exemplu 20.15m
şi transmise pe e-mail: cristian.barbu@fra.com.ro / cristi@fra.ro
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FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE ATLETISM
CERTIFICAT DE RECORD
NUMELE

PRENUMELE

CATEGORIA
cu PERFORMANŢA
recordului

NAŢIONALITATEA

CLUBUL

a stabilit (egalat) un record (naţional, european, mondial) în PROBA

la CONCURSUL

STADIONUL

LOCALITATEA

CONDIŢII ATMOSFERICE (timp frumos ploaie, zăpadă)

FELUL PISTEI

DATA NAŞTERII

VITEZA VÂNTULUI

ORIZONTALITATEA (PANTA)TERENULUI

GREUTATEA MATERIALULUi: GREUTATE

DISC

SULIŢĂ

CIOCAN

.
.

DATA STABILIRII (egalării)
DIRECŢIA VÂNTULUI

NUMĂRUL GARDURILOR

.

ÎNĂLŢIMEA GARDURILOR

.

.

OFICIALII CONCURSULUI
FUNCŢIA
NUMELE ŞI PRENUMELE
SEMNĂTURA
DIRECTOR DE CONCURS
JUDECĂTOR ARBITRU
JUDECĂTOR ŞEF SOSIRE
CRONOMETROR ŞEF AL FOTOGRAFIEI DE SOSIRE
CRONOMETROR ŞEF MANUAL
STARTER ŞEF
RESPONSABIL ŞEF COMISIE
SECRETAR COMISIE
ARBITRU
ARBITRU
ARBITRU
GEOMETRU TEREN
GEOMETRU MATERIALE
METEOROLOG ŞEF
SECRETAR GENERAL CONCURS
Comisia de Competiţii din cadrul Federaţiei Române de Atletism, propune omologarea RECORDULUI STABILIT (EGALAT) prezentat mai
sus, acesta fiind realizat regulamentar şi în conformitate cu cerinţele regulamentului I.A.A.F., EA, pentru probele de pistă și
teren,inclusiv controlul doping efectuat.
PREŞEDINTELE Comisiei de competiţii

SECRETARUL DE CONCURS

CONSILIUL FEDERAL
ia în considerare propunerea Comisiei de Competiţii şi APROBĂ omologarea RECORDULUI STABILIT (EGALAT)
SECRETAR GENERAL F.R.A.,__________________
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.

Către,
FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE ATLETISM
DECLARAȚIE COMUNĂ
Atletul
_______________________________
cu
domiciliul
in
localitatea
_______________
_____________________ nr. _______ bloc _________ scara ______ aprt. _______, posesor al actului de identitate:

str.

- carte de identitate – seria ____ nr.____________;
- pasaport – nr. _______________ valabil pana la data de ______________;
- CNP _______________________________;
In
calitate
de
sportiv
legitimat
la
Clubul
Sportiv
________________________
si
__________________________________________ (in caz de dubla legitimare), mentionez ca doresc ca in anul
competitional international 2015 sa lucrez cu managerul _________________________ din _______________________.
Clubul Sportiv (clubul mama) _____________________________, in calitate de structura afiliata la F.R.A., cu sediul
in localitatea ______________________, reprezentata de dl/dna _________________________ in calitate de
_________________, declar ca am luat la cunostinta de doleanta atletului legitimat la clubul nostru de a colabora in anul
2015 cu managerul mai sus mentionat de el.
De asemenea declar pe propria raspundere ca am luat la cunostinta de prevederile Regulei 7 din Reglementarile
I.A.A.F., privind reprezentantii autorizati ai atletilor.

SEMNATURI:

Atlet ____________________________
CLUBUL SPORTIV ___________________________

Data ________________
Nota: Este obligatoriu a fi completată premergător obținerii avizului de la F.R. Atletism
Această declarație este valabilă doar pentru atleţii care sunt în top 30 mondial în anul 2015 și au solicitat colaborarea cu un
manager.
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Către,
FEDERAŢIA ROMANA DE ATLETISM
Clubul_____________________________________________________________
Vă transmitem evidenţa profesorilor / antrenorilor / instructorilor angajaţi ai clubului nostru pe anul______
Nr.
Crt.

CALIFICARE
Nume Prenume
Profesor

Antrenor

NORMĂ
Instructor
Sportiv

1/1

1/2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

PREŞEDINTE / DIRECTOR
L.S.
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Plata cu
ora etc.

Nr.Carnet
prof./antr.
/instr.sp.

Data
eliberarii

Viza pe
anul in
curs

NORME GENERALE

privind regimul taxelor pentru vize, cotizatii, penalitãţi, etc. percepute de
F.R.A. pentru organizarea si desfãsurarea activitãţii atletice în anul 2017
(aprobat de consiliul federal din data de 14.11.2016)
În sensul Statutului F.R.A., termenii – taxă, cotizație, penalitate - au următorul înţeles:
Taxă - Suma de bani pe care o achită membrii F.R.A., sportivii, antrenorii, arbitrii în schimbul unor servicii prestate sau al
anumitor drepturi, în condițiile și la termene stabilite de regulamentele F.R.A..
Cotizație - Suma de bani pe care trebuie să o achite în fiecare an membrii F.R.A., în condițiile și la termenele stabilite de
regulamentele F.R.A..
Penalitate – sancțiune pecuniară ce constă în suma de bani pe care persoana, care săvârșește o abatere disciplinăra/o încălcare a
prevederilor Statutului, a regulamentelor, normelor F.R.A., este obligată să o platească în contul F.R.A.

I. TAXE

F.R.A. percepe, în temeiul prezentelor Norme Generale, urmatoarele categorii de taxe, al căror cuantum pentru anul 2017 este:
A) TAXÃ LEGITIMARE/SCHIMBARE
- seniori, tineret, juniori
50 lei
- veterani
15 lei
- copii
20 lei
B) TAXÃ PENTRU DUPLICAT- toate categoriile
150 lei
C) TAXÃ PENTRU DUBLÃ LEGITIMARE
300 lei
D)TAXÃ REACTUALIZARE VIZA DUBLÃ LEGITIMARE ANUALA
100 lei
(pentru duble legitimari încheiate pe perioade mai mari de 1 an)
E) TAXA PRELUNGIRE DUBLA LEGITIMARE
200 lei
F) TAXÃ PENTRU VIZA ANUALÃ A ATLEŢILOR – Pana la 10 APRILIE
- seniori, tineret
30 lei
- juniori
30 lei
- copii
10 lei
- veterani
10 lei
G) TAXÃ PENTRU VIZA ANUALÃ A ATLEŢILOR – după 10 APRILIE
- seniori, tineret
60 lei
- juniori
60 lei
H) TAXÃ PENTRU VIZA ANUALĂ A CARNETULUI DE ANTRENOR
50 lei
- neachitarea taxei atrage, dupã caz, sistarea drepturilor financiare de la F.R.A.
(premieri, indemnizaţii, etc.) până la achitarea acesteia.
I) TAXE PERCEPUTE DE F.R.A. PENTRU CURSANȚII ȘCOLII NATIONALE DE
ANTRENORII CARE SUSȚIN EXAMENE DE PROMOVARE
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Taxă înscriere examen admitere
Taxă înscriere anul I
Taxă înscriere anul II
Taxă susținere examen absolvire
Taxă eliberare adeverințe cursant
Taxă înscriere curs specializare un an
Taxă reînmatriculare antrenori
Taxa înscriere examen promovare:
a) nivelul de antrenor
b) nivelul de antrenor senior
c) nivelul de antrenor maestru
J) TAXE DE TRANSFER
- seniori si tineret
- juniori
- copii
- Veterani
K) TAXA PENTRU PARTICIPAREA LA COMPETIŢIILE NAŢIONALE
- Campionatul National seniori – tineret ETAPE/FINALA
- Campionatul National juniori 1,2,3 ETAPE/FINALA
- Campionatul National – ETAPA DE ZONA/FINALĂ copii 1,2,3
- Campionatul National pentru veterani
- Campionatele Internaţionale ale României
- Concurs Naţional
- Cupa Romaniei (toate categoriile)
L) PENTRU REINSCRIERE LA COMPETIŢIILE NAŢIONALE
- Campionatul National seniori – tineret ETAPE/FINALA
- Campionatul National juniori 1,2,3 ETAPE/FINALA
- Campionatul National – ETAPA DE ZONA/FINALĂ copii 1,2,3
- Campionatul National pentru veterani
- Campionatele Internaţionale ale României
- Concurs Naţional
- Cupa Romaniei (toate categoriile)
M)TAXE DE AFILIERE
- cluburi, asociaţiile judeţene de atletism, c.s. universitare
- unitãţi sportive școlare
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40
25
30
35
20
20
25

lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei

20 lei
30 lei
40 lei
400 lei
300 lei
200 lei
20 lei
30
20
15
10
70
30
30

lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei

50 lei
50 lei
40 lei
10 lei
100 lei
50 lei
50 lei
1000 lei
750 lei

200 lei

N) TAXÃ PENTRU SCHIMBAREA DENUMIRII SECTIEI
O) TAXE PENTRU CONTESTAŢII ÎN COMPETIŢII
- seniori, tineret
- juniori si copii
- veterani
P)TAXA PENTRU APEL LA CONTESTAŢIE
750 lei
F.R.A. poate percepe, in temeiul altor reglementari, si alte categorii de taxe.

II.COTIZAȚIE ANUALĂ SECȚIE- cluburi până la 10 APRILIE
III.COTIZAȚIE ANUALĂ SECȚIE- cluburi după 10 APRILIE
IIb.COTIZAȚIE ANUALĂ A.J.A, A.M.A., până la 10 APRPLIE
IIIb.COTIZAȚIE ANUALĂ A.J.A, A.M.A., după 10 APRILIE

500 lei
500 lei
500 lei
100 lei

500lei
750 lei
100 lei
200 LEI

Membrul afiliat la F.R.A. care nu și-a achitat cotizația în termenul prevăzut de statutul F.R.A. este suspendat de drept de către
Consiliul Federal, ceea ce determina ridicarea :
- dreptului de a participa la competiţii, până la achitarea integrală a cotizației;
- dreptul de vot la Adunarea Generală imediat următoare. Redobândirea dreptului de vot este condiționată de achitarea
integrală a cotizațiilor restante și scadente, în termenele prevăzute de statutul F.R.A.
Neachitarea acestor obligații cuprinse în “Normele Generale” va duce la sancţionarea structurilor sportive în
conformitate cu Statutul şi Regulamentele F.R.A. şi interdictia de a participa în competiţii a atleţilor acestora.

IV. PENALITÃŢI
Potrivit prevederilor prezentelor Norme Generale, F.R.A. poate aplica pentru următoarele fapte sancțiuni pecuniare, al căror cuantum
este:
a) pentru transfer/dublă legitimare
1. Eliberarea și depunerea a douã sau mai multe acorduri de transfer și/sau cereri de dublã legitimare pentru același atlet se sancționează
cu penalitate în cuantum de 500 lei; sancțiunea este aplicată clubului la care e legitimat atletul
2. Depunerea documentelor de transfer sau dublă legitimare cu semnături false se sancționează cu penalitate în cuantum de 1.000 lei;
sancțiunea este aplicată clubului(rilor) al cărui reprezentant semnatar al actelor de transfer sau de dublă legitimare a săvârșit sau a
favorizat/înlesnit/determinat săvârșirea aceastei fapte.
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b) pentru competiţii
1. Prezentarea în concurs a unui atlet fără plata taxei de transfer, de viză anuală sau a cotizației anuale a secției sau se sancționează cu
penalitate în cuantum de 200 lei; sancțiunea este aplicată clubului la care este legitimat sportivul
2. Transmiterea înscrierilor dupã termenul din regulament se sancționează cu penalitate în cuantum de 100 lei; sancțiunea este aplicată
clubului la care este legitimat atletul, plata se achită prin delegatul care face validarea
3. Prezentarea incompletã a înscrierilor la concurs, fãrã TOATE DATELE cerute în formularul de înscriere se sancționează cu penalitate în
cuantum de 80 lei; sancțiunea este aplicată clubului la care este legitimat atletul, plata se achită prin delegatul care face validarea
4. Neprezentarea carnetului de legitimare la validare cu taxa de viza anualã achitată după termenul stabilit se sancționează cu penalitate
în cuantum de 50 lei; sancțiunea este aplicată clubului la care este legitimat atletul, plata se achită prin delegatul care face validarea
5. Înscrierea și neprezentarea la concurs, fãrã a comunica situația la secretariatul de concurs, se sancționează cu penalitate
în cuantum de 50 lei; sancțiunea este aplicată clubului la care este legitimat atletul, plata se achită prin delegat la
următoarea competiție (5 - 7)
6. Prezentarea cu întarziere la validare fãrã a anunta în prealabil întîrzierea se sancționează cu penalitate în cuantum de 50 lei;
sancțiunea este aplicată clubului la care este legitimat atletul, plata se achită prin delegatul care face validarea
7. Atleţii care nu se prezintã la probã dupã definitivarea programului de concurs, cu excepţia atleţilor care deţin scutiri medicale eliberate
de medicul concursului sau medicul de lot și prezentate în timp util la secretariatul de concurs, dar nu mai târziu de desemnarea
finaliştilor, se sancționează cu penalitate în cuantum de 50 lei; sancțiunea este aplicată clubului la care este legitimat atletul, plata se
achită prin delegatul care face validarea
8. Substituirea atleţilor la probe sau în echipã și falsificarea anilor de naștere, în scopul prejudicierii rezultatelor, se sancționează cu
penalitate în cuantum de 1.500 lei; sancțiunea este aplicată clubului la care este legitimat atletul substituit
9. Nedesfãșurarea etapei județene prevãzută în calendarul judeţean, se sancționează cu penalitate în cuantum de 300 lei; sancțiunea se
aplică Asociației Judeţene de Atletism sau organizatorului, acolo unde nu există asociaţie judeţeană
10. Transmiterea unor rezultate fictive a etapelor municipale, județene, zonale, regionale etc. pentru Campionatele naționale, se
sancționează cu penalitate în cuantum de 1.000 lei; sancțiunea se aplică organizatorului
11. Participarea la competiţiile internaţionale în afara ţării, fãrã a înainta o cerere scrisã în vederea obţinerii aprobării F.R.A. se
sancționează cu:
- la prima abatere - avertisment.
- la a doua abatere – penalitate în cuantum de 1.000 lei, sancțiunea se aplică clubului la care este legitimat atletul.
- la a treia abatere - suspendare temporară de la toate competiţiile interne sau internaţionale, ori din activitatea federaţiei.
12. Organizarea de concursuri internaţionale în România fãrã aprobarea F.R. Atletism se sancționează cu:
- la prima abatere, penalitate în cuantum de 2.000 lei
- la a doua abatere, suspendarea temporară a dreptului de a organiza competiţii internaţionale şi anularea rezultatelor sportive.
- la a treia abatere, suspendarea dreptului de membru afiliat.
13. Efectuarea pregătirii (cantonamente, stagii etc) în afara teritoriului României
Efectuarea pregãtirii (cantonamente, stagii etc) în alte țãri fãrã a înainta o cerere scrisă în vederea obţinerii aprobării F.R.A. se
sancționeazã, dupã caz, astfel:
- la prima abatere, cu avertisment;
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- la a doua abatere, cu penalitate în cunatum de 1000 lei (se aplică clubului la care este legitimat atletul);
- la a treia abatere, cu suspendarea temporară din activitatea competițională internă și/sau internaţionalã, ori din activitatea federaţiei.
Aceastã prevedere este valabilã pentru componenții loturilor F.R.A.
14.Nepredarea documentelor de planificare si evidențã în termenul impus de F.R.A.
Nepredarea documentelor de planificare si evidențã în termenul impus de F.R.A. se sancționeazã astfel:

- la prima abatere, cu avertisment;
- la a doua abatere, cu penalitate în cunatum de 1000 lei (se aplică clubului la care este legitimat atletul);
- la a treia abatere, cu suspendarea temporară din activitatea competițională internă și/sau internaţionalã, ori din activitatea federaţiei.
Aceastã prevedere este valabilã pentru componenții loturilor F.R.A.
15. Neprezentarea la cantonamentele organizate de FRA în vederea pregătirii şi participării la competiţiile internaţionale
oficiale, se sancţionează astfel:

- la prima abatere, cu avertisment;

- la a doua abatere, cu penalitate în cunatum de 1000 lei (se aplică clubului la care este legitimat atletul);
- la a treia abatere, cu suspendarea temporară din activitatea competițională internă și/sau internaţionalã, ori din activitatea federaţiei.
Aceastã prevedere este valabilã pentru componenții loturilor F.R.A.
În cazul aplicării uneia dintre sancțiunile prevăzute mai sus atleţii și/sau antrenorii în cauză nu mai beneficiază de
finanțare de la bugetul F.R.A..
F.R.A. poate aplica sancţiuni pecuniare și pentru alte fapte prevăzute de alte reglementări ale federaţiei.
.
Notã 1: Este obligatorie plata taxei anuale a secţiei și vizele anuale ale atleţilor (pânã la Campionatulul Naţional de salã a fiecarei
categorii de vârstă).

CONTUL IN CARE SE PLATESC TAXELE, COTIZAȚIILE : Cont: RO82BRDE441SV73561834410

deschis la BRD Unirea
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