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REGULAMENT DE TRANSFERARE AL SPORTIVILOR DE LA
O STRUCTURĂ SPORTIVĂ LA ALTA
ARTICOLUL 1
Transferul unui sportiv de la o unitate sportivă la alta se face prin completarea de către
acesta sau de către reprezentantul legal (în cazul minorilor) a formularului denumit Fișa de Transfer
(Anexa 1) şi obţinerea celor două vize menționate în articolul 2 al acestui Regulament.
Completarea integrală a Fișei de Transfer cu cele două vize, însoțită de dovada plății către
Federația Română de Yachting a taxei de transfer (conform sumei aprobate de Consiliul Federal al
Federației Române de Yachting pentru anul în curs), reprezintă finalizarea documentelor necesare
transferului. În Ordinul de plata, la detaliile plății se completează numele sportivului ce urmează a
fi transferat.
Fișa de Transfer însoțită de dovada plății taxei de transfer se trimite către Secretariatul
Federației Române de Yachting prin poștă, prin depunere directă sau în format electronic
(document original scanat, de la adresa de e-mail de corespondență declarată a clubului la care se
transferă sportivul către adresa office@fry.ro).
După depunerea documentelor, Secretariatul Federaţiei Române de Yachting înregistrează
Fișa de Transfer (cu număr de inregistrare), verifică plata, trimite pe adresa de e-mail de
corespondență înregistrată la secretariatul FRY , ambelor cluburi fișa de transfer cu numărul și data
de înregistrare.
Transferul devine valabil în termen de 20 zile lucrătoare de la transmiterea inițială a
documentelor dacă:
a) Nu este contestat de nici o parte implicată (sportiv sau unul din cele 2 cluburi ),
b) Nu revine mesaj cu e-mail inactiv, în urma transmiterii fișei de transfer cu nr. de
înregistrare, de la adresele de e-mail de corespondență înregistrate la secretariatul FRY.
c) Fișa de transfer este completată incomplet sau ilizibil.
d) Suma aferentă taxei de transfer este efectiv încasată de FRY.
În cazul în care oricare din variantele a , b , c sau d se întamplă, transferul devine nul.
În cazul în care transferul devine nul acesta se înscrie automat pe ordinea de zi a primei
sedințe a Consiliului Federal subsecventă constatării nulității transferului.

ARTICOLUL 2
Transferul sportivilor se poate efectua pe toata perioada anului.
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Viza1:
Se aplică de către clubul de la care se face transferul și reprezintă acceptul acestuia pentru
efectuarea transferului.
Viza2:
Se aplică de către clubul la care se face transferul și reprezintă acceptul acestuia de a primi
respectivul sportiv.

ARTICOLUL 3
Pentru orice altă situație transferul se poate soluționa în urma unei solicitări a clubului la
care se face transferul care va cere o decizie a consiliului FRY în acest sens. Acestă decizie va fi emisă
după audierea părților și analizarea probelor scrise depuse de aceștia.
Prezentul regulament a fost discutat și aprobat în sedința de Consiliu Federal FRY din data
de 30.06.2021. Începând cu această dată se abrogă orice reglementare anterioară privind transferul
sportivilor de la o unitate sportivă la alta.

