FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE POPICE
REGULAMENT
PRIVIND TRANSFERAREA SPORTIVILOR
DE LA O UNITATE SPORTIVĂ LA ALTA
Regulamentul privind transferarea sportivilor de la o unitate sportivă la alta are ca scop asigurarea unor
raporturi echitabile între unităţile sportive, între acestea şi sportivi şi urmăreşte stimularea intereselor cluburilor
şi asociaţiilor sportive de a selecţiona şi pregăti sportivi de valoare, care să le reprezinte în campionatele de
nivel local, judeţean, naţional şi international.
Art. 1. Competenţa în aprobarea şi efectuarea transferurilor o are:
a) Federaţia Română de Popice pentru sportivii care se transferă la echipele de Divizie Naţională, Divizia A şi B,
Campionatele Naţionale de juniori.
B) Direcţiile pentru Sport Judeţene şi a Municipiului Bucureşti prin asociaţiile judeţene pe ramură de sport,
pentru sportivii care activează în Campionatele judeţene.
Art. 2. Transferarea unui sportiv de la o unitate sportivă la alta, în cadrul aceleaşi ramuri de sport, se poate face
numai în perioadele: 01 - 15 ianuarie
si
01 - 15 iulie
Art. 3. Pentru transferarea unui sportiv de la o unitate sportivă la alta se vor depune la organul competent
(art.1) următoarele acte:
- Cerere de transfer tip a sportivului cu avizul scris al unităţii sportive la care doreşte să activeze.
- Acordul scris (dezlegare) al unităţii sportive unde a fost legitimat sportivul, mai puţin a celor liberi de contract.
- Carnetul de legitimare al sportivului sau taxa pentru duplicate (în cazul că nu mai are carnetul de legitimare)
Toate aceste acte se depun în perioada de transferări (art.2) la registratura organului competent (art.1), ori se
vor trimite prin poştă până în ultima zi a perioadei de transferări, inclusiv (ştampila poştei).
Actele depuse după expirarea perioadei de transferări sau a actelor incomplete nu se vor lua în considerare, fiind
declarate nule.
Unitatea sportivă de la care pleacă sportivul este obligată ca odată cu acordul de transfer să elibereze şi carnetul
de legitimare.
După aprobarea transferului de către organul competent, unitatea sportivă la care s-a aprobat transferul este
obligată să achite taxa de transfer şi să prezinte chitanţa la ridicarea carnetului de legitimare a sportivului,
conform normelor financiare în vigoare la data respectivă.
Art. 4. Organul competent poate aproba transferul sportivilor da la o unitate la alta în afara perioadei de
transfer în următoarele situaţii speciale: cu respectarea prevederilor Art. 3
a) Admiterea în învăţământului liceal, postliceal şi universitar la instituţiile recunoscute ale Ministerului
Educaţiei, Cercetării şi Inovării, numai la cursurile de zi, în alte localităţi;
b) Absolvirea învăţământului liceal, post-liceal sau universitar în localităţile repartizate, si angajări;
c) Angajarea sportivilor la un serviciu din altă localitate.
d) Desfinţarea secţiilor sau a unităţilor sportive.
e) Întreruperea activităţii sportive competiţionale pe o perioadă mai mai mare de un an.
f) Terminarea perioadei de juniorat de către sportivii legitimaţi la unităţile sportive care funcţionează numai cu
secţii de juniori.
g) Sportivi aparţinând secţiilor afiliate care nu şi-au înscris echipa în campionat în anul respectiv.
h) Un sportiv/ă care nu a jucat minim 2 ani calendaristici sau mai mult, va prezenta legitimaţia de joc la FRP,
pentru constatarea că nu a jucat 2 ani de zile. Sportivul va putea fi transferat fără perceperea taxei de transfer.
Pagina 1

Art. 5. Pentru situaţiile prevăzute la art.4 se vor depune la organul competent (art.1) în afara cererii de transfer
vizată de unitatea la care sportivul doreşte să se legitimeze, documentele justificative care motiveaza solicitarea
transferului:
a) Adeverinţă că nu are obligaţii materiale faţă de unitatea sportivă la care a activat;
b) Adeverinţă că sunt admişi la cursurile de zi intr-o unitate de învăţământ liceal, post-liceală sau universitară
(art.4, lit.a);
c) Adeverinţă că a absolvit cursurile învăţământului liceal , post liceal sau universitarîn localităţile respective
(art 4 lit b);
d) Adeverinţă de la noul loc de muncă (art.4 lit c);
e) Adeverinţă de la Direcţia pentru Sport Judeţene de desfinţarea secţiei sau a structurii respective (art 4 lit d);
f) Adeverinţă de la Comisiile de Competiţii din care să reiasă data ultimului joc oficial (art.4 lit e);
g) Adeverinţă de la Comisiile de Competiţii ale federaţiei din care să reiasă că structura sportivă are numai secţie
de juniori (art 4 lit f);
h) Adeverinţă de la Comisiile de Competiţii din care să reiasă că structura sportivă nu a făcut înscrierea în noul
campionat. (art. 4 lit.g);
Art. 6. În cazul contractelor existente încheiate între sportiv şi unitatea sportivă respectivă, se vor respecta
condiţiile contractuale, chiar dacă sportivul se află în una din situaţiile prevăzute la art.4.
6.1. Unităţile sportive care încheie contracte cu sportivii sunt obligate să întocmească contractele în 3 exemplare,
pentru fiecare parte câte un exemplar, iar unul va fi trimis organului competent (Federaţia Română de Popice).
6.2. Dacă sportivul sau unitatea sportivă nu mai prelungeşte contractul, sportivul este liber de contract şi se
poate transfera la orice club sportiv doreşte numai în perioada de transfer, cu respectarea art. 3 si art 4 din
prezentul regulament.
Art. 7. Sportivii pot fi transferaţi de la un club sportiv la altul pe o perioadă determinată (1 an sau 2 ani) în baza
înţelegerii dintre două cluburi sportive în condiţiile art. 2 şi art. 3, după care sportivul revine la clubul sportiv de
la care a plecat în aceleaşi condiţii.
Art. 8. Sportivii sectiilor comasate sau fuzionate care nu sunt cuprinşi în loturile nou formate, se pot transfera la
alte unităţi sportive în condiţiile art. 2 şi art.3.
Art. 9. Se pot face transferări cu dublă legitimare numai în cazul sportivilor de tineret si juniori în condiţiile art.
2 şi art. 3 cu următoarele prevederi:
9.1. Sportivul are drept de joc la clubul sportiv unde este legitimat la probele de Ind. Clasic, Ind. Sprint, Tandem si
Campionatul National de echipe Tineret U23. Sportivul care este transferat cu dubla legitimare la al doilea club
va putea juca doar in Campionatul National de echipe Seniori (Divizia A şi B, Divizia Naţională la echipa care
solicită dubla legitimare, sportivul va fi folosit numai ca senior).
9.2 Dubla legitimare se face numai pe termen de un an.
9.3 Sportivilor cu dublă legitimare se va trece în carnetul de legitimare cu culoare roşie perioada de transfer
după care sportivul revine la clubul unde a fost legitimat în aceleaşi condiţii.
Art. 10. Intr-o perioadă de transferări un sportiv nu poate depune cerere de transfer, la aceeaşi ramură de sport,
decât pentru o singură unitate sportivă.
10.1 În cazul depunerii a mai multor cereri, la aceeaşi ramură de sport, acestea vor fi anulate, sportivul
rămânând legitimat pentru vechea unitate şi va fi pedepsit cu suspendare 6 luni, iar unităţile sportive care au
înaintat cererea de transfer cu amendă de 500 lei.
Art.11. Un sportiv care are cetăţenie străină poate fi legitimat la un club din România numai după ce federaţia
din care provine sportivul avizează favorabil transferul la un club sportiv român afiliat la F.R.Popice. În acest caz
se vor aplica prevederile Art. 2 şi 3.
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11.1 Orice persoană care nu are cetăţenie română poate fi legitimată de o structură sportivă în condiţiile art. 2 şi
art. 3 la care, suplimentar, se va adăuga declaraţia pe propria răspundere a persoanei respective, că nu a mai
fost înregistrată (legitimată) ca sportiv la o altă structură sportivă din străinătate . În acest caz declaraţia va fi
verificată de federaţia din ţara din care provine persoana respectivă de către Federaţia Română de Popice prin
comisiile abilitate.
Art. 12. La operaţiunea transferului se va înscrie atât în carnetul de legitimare, cât şi pe cererea de transfer,
articolul din prezentul regulament pe baza căruia s-a efectuat transferul.
Art.13. În ultima etapa ale campionatului naţional pe echipe nu se mai fac transferuri la nici o categorie de
vârstă.
Art. 14. Efectuarea transferurilor fără respectarea prevederilor prezentului regulament, atrage după sine
anularea acestora şi sancţionarea celor vinovaţi conform Art 13. din Regulamentul disciplinar al Federaţiei
Române de Popice.
Art. 15. Orice caz neprevăzut în prezentul Regulament poate fi extins şi analizat prin analogie cu alte cazuri
asemănătoare;
Art. 16. Pentru toate situaţiile neprevăzute în prezentul regulament, Federaţia Română de Popice, Comitetul
Executiv şi Prezidiul Federal va analiza şi hotărâ.

Prezentul Regulament a fost aprobat în Prezidiu Federal din 14.06.2016 şi va intra în vigoare cu data de
01.07. 2016.

Secretar General
Constantin Ioan STAMATESCU

Redactat in data de: 28.03.2016
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