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TAXE 2021
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.
Notă: - Pentru a evita supraaglomerarea sau chiar blocarea sistemului de
legitimare recomandăm cluburilor ca depunerea documentelor pentru
legitimarea sportivilor să fie făcută cu minim 7 zile calendaristice înaintea
începerii competiției.
d. Taxă eliberare duplicat = 100 lei / carnet
e. Taxă viză anuală
1. Sportiv până la 18 ani inclusiv = 50 lei / carnet
2. Sportiv peste 18 ani = 200 lei / carnet
Notă: - Taxa de viză anuală pentru sportivii peste 18 ani se reduce cu 50% dacă
este plătită de către structurile sportive afiliate până la 30 aprilie 2021.
f. Taxă transfer sportiv = 100 lei / sportiv
Notă: - Sportivii care nu au participat la competiţii organizate de, în colaborare
cu sau sub egida Federaţiei Române de Yachting pe perioada prevăzută în
regulamentul oficial de transferări sunt scutiţi de plata taxei de transfer.
g. 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.
h. Taxă viză anuală, antrenor şi/sau instructor = 100 lei / carnet
i. Taxă examen brevet de timonier de regată provizoriu = 50 lei / candidat
j. Taxă examen brevet de timonier de regată definitiv = 450 lei / candidat
k. Taxă participare la seminar pentru oficiali de cursă inclusiv testarea = 500 lei / cursant
l. Taxă anuală oficiali de cursă = 100 lei / persoană
m. Taxă depunere apel sportiv = 200 lei / apel
n. Taxă depunere apel – litigiu = 500 lei / litigiu
o. Taxă omologare bază sportivă = 100 lei / omologare
p. Taxă organizare CN - va fi stabilita conform ofertelor primite de la membri
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 decizia Consiliului Federal
al Federaţiei Române de Yachting nr 174 din data de 01/12/2020, nr. 185 din data de
02.03.2021 si nr. 208 din data de 11.08.2021 sunt valabile pentru anul 2021.
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