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Aprobat de Consiliul Director astăzi, _____
REGULAMENTUL EVENIMENTULUI ANUAL
„GALA CAMPIONILOR ÎN ORIENTARE”
Prezentul Regulament descrie modul de organizare și premiere în cadrul evenimentului
„GALA CAMPIONILOR DE ORIENTARE”, intră în vigoare și este aplicabil începând cu data de
01 mai 2021

1.

Fundamentarea programului

Până în prezent, sportivii de vârf din Orientarea din România, nu au beneficiat de importante
aprecieri din partea Federației și, implicit, a sportivilor și antrenorilor de orientare din România.
S-au întocmit anual clasamente pe punctaje, care au reflectat valoarea fiecărui sportiv de
performanță, la categoria în care a performat în anul respectiv. Acestea s-au publicat anual, însă fără
a acorda premierea celor ce au performat.

2.

Modul de alcătuire a clasamentelor

Punctajul sportivilor se va realiza anual, pentru anul anterior și se vor publica înainte de data
de 1 martie. Acestea se vor întocmi conform tabelului de mai jos, valabil pentru anul 2020, sau, în
cazul în care apar modificări, conform celui mai recent Sistem de atribuire a punctelor in raport cu
rezultatele sportive, publicat de Ministerul Tineretului și Sportului, o dată cu Anuarul Sportului din
anul anterior.
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Stabilirea fondului de premiere, alte premii

Pentru sportivii laureați, se pot aloca resurse materiale din fondurile MTS pentru diplome și
alte decorații (cupe, plachete etc.), conform deciziei Consiliului Director și contractului de finanțare
din capitolul Calendar Național - Premii.
Federația Română de Orientare va colecta anual în contul bancar deschis în RON,
RO79RNCB0074029203640001, la Banca Comercială Română – sucursala Unic, în măsura
posibilităților, o sumă globală, denumită în continuare fond de premiere. Acesta se va constiuti
anual, prin încasările de la 1 ianuarie până la 31 decembrie a anului pentru care se face premierea.
În contabilitatea Federației, sumele astfel colectate vor fi înregistrate separat. O dată cu prima
ședință a Consiliului Director din fiecare an, departamentul Financiar-Contabil va pune la dispoziția
acestuia fișa de cont privind sumele colectate în fondul de premiere.
Fondul de premiere va avea următoarele surse:
-

Redirecționarea a 2% sau 3,5% din impozitul pe venit pentru persoane fizice, prin
completarea formularelor tip, conform codului fiscal. Pentru aceste redirecționări se pot
completa formulare conform codului fiscal actualizat, dar se pot face și prin platforma
online
redirectioneaza.ro,
contul
activ
al
F.R.O.
pe
aceasta
este:
https://redirectioneaza.ro/federatia-romana-de-orientare. Formularele completate se pot
transmite la info@fro.ro, la sediul F.R.O., sau se pot depune la direcția financiară pe raza
domiciliului persoanei fizice.

-

Redirecționarea a 20% din impozitul pe venit al microîntreprinderilor, conform art. 56 alin
(1^1) din codul fiscal valabil la data adoptării regulamentului de față. Redirecționarea
impozitului se poate efectua prin încheierea unui contract de sponsorizare, al cărui draft
este în Anexa 1 la prezentul regulament;

-

Redirecționarea a 20% din impozitul pe profit al întreprinderilor sau maxim 0,75% din
cifra de afaceri, conform art. 25 alineatul (4), litera i), alin (1^1) din codul fiscal valabil la
data adoptării regulamentului de față. Redirecționarea impozitului se poate efectua prin
încheierea unui contract de sponsorizare, al cărui draft este în Anexa 1 la prezentul
regulament;

-

Donații în contul de mai sus, cu precizarea „Gala Campionilor în Orientare”;

-

Sponsorizări destinate programului „Gala Campionilor în Orientare”;

-

Alte surse de venit.

Federația Română de Orientare este eligibilă pentru a fi susținută prin redirecționarea cotelor
aferente impozitelor persoanelor fizice și juridice, fiind înregistrată în Registrul unic al entităților
și unităților de cult, începând cu data de 7 august 2019. Verificarea se poate efectua aici:
https://www.anaf.ro/RegistrulEntitatilorUnitatilorCult/
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Modul de premiere a laureaților

4.

În fiecare an, în o dată cu o competiție de nivel național din primele două trimestre, Consiliul
Director va programa festivitatea Gala Campionilor în Orientare, în cadru festiv, pentru anul
competițional anterior, în care se vor premia cei mai buni sportivi de la fiecare categorie.
Fiecare campion va fi premiat cu o sumă brută, calculată prin aplicarea unui procent la fondul
de premiere conform tabelului de mai jos:
Orientare în Alergare
Nr.crt. Categorie Campion

Procent din fondul de premiere

1

Elită masculin

15%

2

Elită feminin

15%

3

Tineret masculin

5%

4

Tineret feminin

5%

5

Juniori I masculin

5%

6

Juniori I feminin

5%

7

Juniori II masculin

5%

8

Juniori II feminin

5%

Orientare pe schiuri
Nr.crt. Categorie Campion

Procent din fondul de premiere

1

Elită masculin

10%

2

Elită feminin

10%

3

Tineret masculin

5%

4

Tineret feminin

5%

5

Juniori I masculin

5%

6

Juniori I feminin

5%

Sumele nete, calculate conform prevederilor legale din suma brută alocată, se vor rotunji
superior la 50 lei pentru fiecare campion, diferența fiind suportată din fondurile proprii ale
Federației.
Prezentul regulament este aplicabil începând cu anul competițional 2021 și poate fi ajustat de
către Consiliul Director cu valabilitate pentru anul următor ajustării.
Consiliul Director al F.R.Orientare
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