REGULAMENTUL DE TRANSFERĂRI AL SPORTIVILOR
1. Efectuarea si aprobarea trasferărilor
Federaţia Română Orientare este singurul for care are competenţa sa aprobe si sa efectueze
transferul sportivilor. Transferul sportivilor de la un club sportiv la altul se efectueaza conform
prevederilor prezentului regulament.
2. Perioada de transferări
Transferul sportivilor se poate efectua in fiecare an, in perioada 15 noiembrie - 15 decembrie. Nu
fac obiectul acestei reglementări, trasferările sportivilor aflaţi in situaţiile speciale prevazute la art. 4.
3. Documentele necesare trasferului
Pentru aprobarea si efectuarea unui transfer, vor fi depuse la F.R.Orientare următoarele
documente:
a) Cerere de transfer;
Cererea va fi semnată de sportivul care solicită transferul. În cazul situaţiilor speciale prevazute la
art. 4, cererea va avea acordul scris al clubului la care sportivul doreşte să fie transferat. Cererile de
transfer incomplete sau nedepuse la termenul stabilit (data poştei) nu vor fi luate in considerare.
b) Legitimaţia sportivului;
c) Chitanţa, care dovedeşte plata taxei de transfer;
d) Dovada că nu au contract, datorii materiale si financiare faţă de clubul de la care se transferă;
e) Alte documente justificative, pe baza cărora se motivează solicitarea de transfer.
Taxa de transfer se achită la F.R.Orientare - in conformitate cu normativele interne ale federaţiei
referitoare la taxe - de către clubul la care sportivul doreşte sa fie transferat, indiferent de situaţia in
care se efectueaza transferul.
4. Efectuarea unor transferari in situatii speciale
Se pot efectua transferări, la cerere, in afara perioadei de transferări, fără acordul scris al clubului
la care sportivii sunt legitimati dar cu dovada ca nu au datorii materiale si financiare fata de acesta, in
urmatoarele situatii speciale:
a) urmare a desfiintarii oficiale a sectiei sau a clubului sportiv la care sportivii sunt legitimati;
b) daca nu au participat timp de un an, din diverse motive personale, la nici o competitie oficiala
(judeteana, interjudeteana, nationala etc). Nu se iau in calcul perioadele de intrerupere datorate
sanctiunii de suspendare;
Solicitarea transferului pe baza art. 4 poate fi efectuata numai in termen de 45 de zile de la
aparitia situatiei speciale invocate. In caz contrar, transferul se va efectua in perioada de transferari
si cu acordul clubului la care sportivul este legitimat.
Sportivii juniori care s-au transferat beneficiind de una din clauzele prezentului articol, la
eventuale trasferari ulterioare care intervin pana la varsta senioratului, vor avea nevoie de acordul
scris al clubului de provenienta.
Prezentele reglementari speciale nu se aplica daca ele contravin unor clauze explicite ale
contractului dintre sportivi si cluburile sportive, in situatia in care aceste contracte au viza si se
gasesc in evidenta F.R.Orientare.
Sportivii pot concura pe o perioada determinata sau nedeterminata si pentru un club strain cu
acordul prealabil al clubului la care sunt legitimati.
5. Dubla legitimare
Se poate solicita dubla legitimare numai pentru sportivii, copii sau juniori, care activeaza in
cluburi sportive scolare, palate ale copiilor, cluburi ale elevilor şi sportivi - componenţi ai loturilor
naţionale, pentru a sprijini evolutia acestora catre inalta performanta, prin asigurarea unor conditii
superioare de pregatire si de participare la competitii.
Dubla legitimare se efectueaza in perioada de transferari.
Dubla legitimare se aproba pe baza inaintarii la F.R.Orientare a unui Protocol, in patru
exemplare, semnat de cele doua structuri sportive precum si pe baza achitarii taxei de dubla
legitimare. In protocol vor fi mentionate obligatiile fiecarei parti si cotele de divizare a punctajelor
obtinute la competitii.
Durata pentru care se efectueaza dubla legitimare este de 1 an. Taxa de dubla legitimare se
plateste de către cele două structuri sportive sau conform înţelegerii stabilite prin protocol.
6. Sportivii sanctionati, nu pot fi transferati in perioada in care suporta o sanctiune.
7. Consiliul Director aproba transferul sportivilor si dubla legitimare a sportivilor.
8. Situatiile neprevazute in prezentul regulament sunt analizate de catre Consiliul Director.
Hotararea adoptata va fi comunicata celui in cauza in termen de maximum 15 de zile.
Prezentul regulament a fost aprobat în şedinţa Consiliului Director din data de 11.02.2011 şi intră
în vigoare începând cu data de 10.11.2011.

