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TAXE 2017
a. Taxă afiliere structură sportivă
= 2500 lei / structură
b. Taxă anuală structură sportivă afiliată
la Federaţia Română de Yachting
= 1000 lei / structură
c. Taxă legitimare nouă
= 100 lei / carnet
d. Taxă eliberare duplicat legitimare
= 100 lei / carnet
e. Taxă viză anuală
1. Sportiv până la 18 ani inclusiv
= 50 lei / carnet
2. Sportiv peste 18 ani
= 100 lei / carnet
f. Taxă viză provizorie sportiv (valabilă 3 luni de la data
emiterii şi valabilă numai pentru competiţiile offshore) = 250 lei / viză
g. Taxă transfer sportiv
= 100 lei / sportiv
Notă: - Sportivii care nu au participat la competiţii organizate de sau în
colaborare cu Federaţia Română de Yachting pe perioada prevăzută în
regulamentul oficial de transferări sunt scutiţi de plata taxei de transfer.
h. Taxă ȋnscriere sportiv la campionat naţional
1. Sportiv până la 18 ani inclusiv
= 50 lei / sportiv
2. Sportiv peste 18 ani
= 100 lei / sportiv
Notă: - Taxa de înscriere la campionatul naţional offshore va fi stabilită de către
autoritatea organizatoare şi va fi publicată în instrucţiunile de cursă.
i. Taxă viză anuală carnet de profesor, antrenor
şi/sau instructor
= 100 lei / carnet
j. Taxă examen brevet de timonier de regată ȋncepător
= 50 lei / candidat
k. Taxă examen brevet de timonier de regată definitiv
= 450 lei / candidat
l. Taxă eliberare brevet de timonier de regată
ȋncepător sau definitiv
= 50 lei / brevet
m. Taxă eliberare duplicat brevet de timonier
de regată ȋncepător sau definitiv
= 200 lei / brevet
n. Taxă participare la seminar pentru oficiali de cursă
inclusiv testarea
= 450 lei / cursant
o. Taxă eliberare legitimaţie oficial de cursă
= 50 lei / legitimaţie
p. Taxă eliberare duplicat legitimaţie oficial de cursă
= 200 lei / legitimaţie
q. Taxă anuală oficiali de cursă
= 100 lei / persoană
r. Taxă modificare bază de date a Federaţiei Române de
Yachting, mai puţin modificările care au la bază
o hotărâre judecătorească
= 150 lei / modificare
s. Taxă modificare a postărilor pe site-ul Federaţiei
Române de Yachting, mai puţin modificările
care au la bază o hotărâre judecătorească
= 150 lei / modificare
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t.
u.
v.
w.
x.

Taxă depunere apel sportiv
Taxă depunere apel – litigiu
Taxă omologare provizorie bază sportivă
Taxă omologare/prelungire omologare bază sportivă
Taxă organizare CN Offshore

= 500 lei
= 500 lei
=
0 lei
= 100 lei
= 6000 lei

/ apel
/ litigiu
/ omologare
/ omologare

Notă: - În conformitate cu Actul Adiţional la Statutul Federaţiei Române de
Yachting, art. 48(1)w), taxele de mai sus au fost discutate şi aprobate
prin vot ȋn cadrul consiliului federal online al Federaţiei Române de
Yachting din data de 12/12/2016 şi sunt valabile pentru anul 2017. Data
limită pentru achitarea taxelor este 01/06/2017.
- Structurile sportive afiliate la Federaţia Română de Yachting nu au
dreptul de a organiza competiţii până la achitarea taxei anuale.
- Sportivii nu au dreptul de a participa la competiţii până la achitarea taxei
de viză anuală a sportivului şi a taxei anuale de către structura sportivă la
care sunt legitimaţi.
- Oficialii de cursă nu au dreptul de oficia la competiţii până la achitarea
taxei anuale.
- Profesorii, antrenorii şi/sau instructorii sportivi nu au dreptul de însoţi
echipele la competiţii naţionale şi/sau internaţionale până la achitarea
taxei anuale.
Pentru conformitate
Federaţia Română de Yachting
Secretar federaţie
Dan Mitici

