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TAXE 2022 

 
 

a. Taxă afiliere structură sportivă                                                                   =   500 lei / structură   
b. Taxă anuală structură sportivă afiliată la Federaţia Română de Yachting = 1.250 lei / structură  

Notă: -Taxă anuală structură sportivă afiliată la Federaţia Română de Yachting se reducere cu 
20% dacă se achită pâna la la 01 aprilie 2022. 

      c.Taxă legitimare nouă (include carnet la cerere)                                          = 100 lei  
Notă: -Se acordă o reducere de 100% pentru sportivii care la data de 01 ianuarie 2022 au sub 18 

ani.  
         Termenul de legitimare este de 3 zile lucratoare.  

      d.Taxa legitimare noua de urgenta cu emitere în 24 h                                   =  400 lei           
e.Taxă eliberare carnet                                                                                   = 100 lei / carnet 
f.Taxă viză anuală 

1. Sportiv până la 18 ani inclusiv                                                          = 50 lei  
2. Sportiv peste 18 ani                                                                           = 200 lei  

Notă: - Taxa de viză anuală pentru sportivii peste 18 ani se reduce cu 50% dacă este plătită de 
către structurile sportive afiliate până la 01 aprilie 2022. 

g.Taxă transfer sportiv                                                                                  = 100 lei / sportiv  
h.Taxă ȋnscriere sportiv la CN organizat de FRY 

1. Sportiv până la 18 ani inclusiv                                                         =  50 lei / sportiv  
2. Sportiv peste 18 ani                                                                          = 100 lei / sportiv  

i.Taxă viză anuală, antrenor şi/sau instructor                                                = 100 lei / carnet 
j.Taxă examen certificat reguli de cursă pentru veliere (fost brevet de timonier de regată)  
 (normele de aplicare vor fi publicate în data de 09.12.2021)                       = 100 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 
p.Taxă omologare bază sportivă                                                                     = 1.000 lei/omologare 
o.Taxă organizare CN care nu este organizat de FRY se va stabili în funcție de contractul de 
atribuire. 

            Notă: 
- În perioada 01 ian / 31 ian, Secretariatul FRY va emite note de informare către membrii 

săi, cu sumele de plată datorate pentru taxa anuală structură sportivă afiliată la Federaţia 
Română de Yachting. Soldurile vor fi disponibile și la cerere prin e-mail la secretariat. 

- Sumele și/sau soldurile neâncasate la sfârșitul anului calendaristic de la membrii FRY, 
pentru taxa anuală structură sportivă afiliată la Federaţia Română de Yachting, se vor 
majora cu 100%. Această prevedere se aplică începând cu 01 ianuarie 2023. 

- Sumele încasate de la membri se vor acoperi în ordine cronologică datoriile și/sau 
penalitățile. 
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- Sportivii ai căror cluburi nu au un contract valabil cu un antrenor sau instructor sportiv 
autorizat și recunoscut de FRY (care se află înscris în lista antrenorilor de yachting), cu 
taxele achitate la zi către FRY, nu vor putea participa la Campionatul Național Dinghy.  

- Structurile sportive afiliate la Federaţia Română de Yachting nu au dreptul de a organiza 
competiţii înregistrate în calendarul competitional al FRY și nu au dreptul să înscrie 
sportivi la competiţiile înregistrate în calendarul competițional al FRY până la achitarea 
taxei anuale. 

- Sportivii nu au dreptul de a participa la competiţii până la achitarea taxei de viză anuală a 
sportivului. 

- Oficialii de cursă nu au dreptul de a oficia competiții până la achitarea taxei anuale de 
oficial de cursă. 

- Antrenorii şi/sau instructorii sportivi nu au dreptul de însoţi echipele la competiţii naţionale 
şi/sau internaţionale până la achitarea taxei anuale. 

- 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. 221 din data 08.12.2021 și decizia nr. 245 din data 26.05.2022 și 
sunt valabile pentru anul 2022. 

 
 

 
 Pentru conformitate 
 Federaţia Română de Yachting  
 Secretar general 
 Cristina Ibănescu 


