r

TAXE, COTIZAŢII, TERMENE DE PLATĂ - 2022
Pentru structurile sportive afiliate:
Taxă afiliere structuri sportive
Secție Gimnastică Artistică Masculină
Secție Gimnastică Artistică Feminină
Secție Gimnastică Aerobică
Secție Gimnastică Trampoline
Cotizație
Secție Gimnastică Acrobatică
anuală
Secție Gimnastică Parkour
Secție Gimnastică pentru Toți
Structurile sportive care au mai mult de 2 secții de gimnastică
Asociație Județeană de Gimnastică
Înscrierea definitiă la competiții după depășirea termenului
prevăzut de regulament, respectiv 45 zile înainte de
desfășurarea competiției.
Înscrierea nominală la competiții după depășirea termenului
prevăzut de regulament, respectiv 30 zile înainte de
desfășurarea competiției.
Taxe
suplimentare
Nerespectarea termenului pentru plata taxei de participare
Participare la competiții fără arbitru
Participări la acțiuni internaționale fără acordul federației (în
conf. cu art.56, pct. 4 din Statutul F.R.G.)

Taxă de legitimare (inclusiv carnetul)
Taxă pentru legitimație duplicat (pierdere, deteriorare, etc.)
Taxă anuală sportivi legitimați
Taxă participare
Individual juniori
Campionate
Individual seniori
Naționale
Echipe juniori
Echipe seniori
Taxă participare
Individual juniori
Competiții
Individual seniori
Internaționale
Echipe juniori
organizate in
Echipe seniori
Romania
Festival/ evenimente cu structuri sportive neafiliate taxa
de participant
Taxa alte actiuni Tabara Nationala de pregatire pentru sportivi neinvitati de
FRG
de
tip catre FRG – de participant ( sportiv, antrenor, coregraf,
Festival/ tabere etc)
de
pregatiere/ Tabara de pregatire internationala pentru sportivi
cursuri
neinvitati de catre FRG – de participant ( sportiv, antrenor,
coregraf, etc)
Curs National de Perfectionare Antrenori/Arbitri

500
300
300
300
300
300
300
300
800
100

lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei

500 lei
500 lei
500 lei
500 lei
1000 lei

100
200
50
50
100
100
150
100
150
150

lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei

200 lei
150 lei
150 lei
250 lei
100 lei

Curs International de pregatire antrenori/arbitri organizat
de FRG
Categorii sportivi

Taxă transfer

Taxă dublă
legitimare

Juniori
Juniori lot național minim 1 an
Juniori medaliați CE/JOT/CMJ
Seniori
Seniori lot național minim 1 an
Seniori medaliați CE
Seniori medaliați JO/CM
Transfer efectuat în afara perioadei
prevăzută de regulament
Juniori
Seniori
Dubla legitimare efectuată în afara
perioadei prevăzută de regulament

250 lei

Club
beneficiar
300 lei
500 lei
500 lei
1.000 lei
2.000 lei
500 lei
1.000 lei
1.000 lei
3.000 lei
2.000 lei
5.000 lei
4.000 lei
10.000 lei
Triplul cuantumului prevăzut
pentru fiecare caz în parte
500 lei
700 lei
Triplul cuantumului prevăzut
pentru fiecare caz în parte
Federație

Note:
• Cotizația anuală și taxa anuală pentru sportivi se vor plăti până pe data de 31 martie
2022. Plata taxelor anuale se va face pe baza unui tabel nominal cu sportivii pentru
care se cere plata taxei, semnată/ștampilată de conducătorul structurii afiliate;
• Legitimările se vor efectua pe tot parcursul anului;
• Transferările se efectuează în perioada 1 ianuarie-31 martie și 1-30 noiembrie, în
conformitate cu prevederile art. 7 din Regulamentul privind legitimarea, transferarea
și dubla legitimare a sportivilor;
• Dubla legitimare se efectuează în perioada 1 ianuarie -31 martie și 1-30 noiembrie, în
conformitate cu prevederile art. 15 din Regulamentul privind legitimarea, transferarea
și dubla legitimare a sportivilor;
• Plata taxei pentru participarea la competiții se va face prin virament bancar la data
termenului de inscriere nominala - respectiv cu 30 de zile inainte de inceperea
competitiei; In caz de neparticipare, modificare numerica plata este nerambursabila.
• Taxele de transfer se vor achita după cum urmează:
- taxa prevăzută la rubrica „federație” – se va achita la momentul efectuării
transferului de către clubul către care se efectuează transferul;
- taxa prevăzută la rubrica „cluburi” – se achită de către clubul care solicită
transferul către clubul de la care se face transferul. O copie a chitanței pentru
achitarea respectivei sume se va anexa la cererea de transfer.
• Taxele de dublă legitimare se va achita după cum urmează:
- taxa prevăzută la rubrica „federație” – se va achita la momentul efectuării dublei
legitimări de către clubul la care se efectuează dubla legitimare ;
• În conformitate cu art. 53, pct. 3 din Statutul F.R.G. „un membru afiliat care nu și-a
achitat cotizația până la data de 1 aprilie a fiecărui an este automat suspendat de
către Comitetul Executiv, ceea ce duce implicit la ridicarea dreptului de participare în
competiții, precum și a dreptului de reprezentare în organele FRG. După plata
cotizației, membrul afiliat în cauză își reintră imediat în drepturile sale”.

