REGULAMENT
PRIVIND TRANSFERAREA SPORTIVILOR
LEGITIMAŢI LA F.R. SCRIMĂ, DE LA O UNITATE SPORTIVĂ LA ALTA
Art. 1 Transferarea oricărui sportiv aparţinând unui club afiliat la F.R. Scrimă, se va face pe baza prezentului
regulament, indiferent de vârsta sportivului.
Art. 2 Transferarea sportivilor de la un club sportiv la altul, se poate face pe parcursul întregului an
calendaristic.
Art. 3 În vederea efectuării transferului se va ţine seama de prevederile contractului între sportivi şi club, în
cazul în care acesta este avizat de F.R. Scrimă (conform cu Decizia Comitetului Executiv al FRS nr. 1
din 18.02.2003).
Art. 4 În cazul unui transfer, sportivul care, în anul competiţional respectiv a tras pentru un club în Divizia
A sau Superliga pe echipe, nu poate reprezenta alt club în cadrul aceleaşi ediţii a competiţii.
Art. 5 De regulă, pentru transfer sunt necesare următoarele acte:
a. Cerere de Transfer
b. Acordul scris al clubului la care sportivul se transferă
c. Dezlegare din partea clubului de unde sportivul se transferă
d. Carnetul de legitimare cu viza anuală la zi
e. Chitanţa de plată a taxei de transfer
Art. 6 Prin excepţie se pot transfera de la un club la altul fără dezlegare (pe tot parcursul anului), sportivii
care au fost legitimaţi la o secţie desfiinţată.
Art.7

În interesul scrimei şi a sportivului, Comitetul Executiv al FRS poate aproba transferul, fără dezlegare
a
unui sportiv de la un club la altul, în următoarele condiţii:
a. clubul nu şi-a respectat contractul pe care îl are cu sportivul (acte doveditoare);
b. sportivul s-a mutat cu şcoala (cursuri de zi), în altă localitate decât cea unde îşi are sediul clubul la care
este legitimat; excepţie fac sportivii componenţi ai Centrelor olimpice de juniori, care rămân legitimaţi
la cluburile de baz
c. sportivul s-a mutat cu facultatea (cursuri de zi) sau cu locul de muncă permanent (contract individual
de muncă) în altă localitate decât cea unde îşi are sediul clubul la care este legitimat.

Art. 8 În toate situaţiile speciale referitoare la transferuri de sportivi, singurul organ abilitat să hotărească este
Comitetul Executiv al FRS. Deciziile acestuia sunt definitive şi executorii.
Art. 9 Sportivii care sunt legitimaţi la cluburile sportive şcolare sau liceele cu profil sportiv, la terminarea
junioratului sunt liberi să se transfere, la orice club, dacă între sportivi şi club nu există un contract
care să stipuleze alte clauze.
Art. 10 Sportivii care timp de 2 ani competiţionali, nu participă în concursurile oficiale ale FRS, pot fi
transferaţi la orice club, ca nou legitimaţi.
Art. 11 Dosarul cu actele necesare transferului trebuie să fie înaintate la Comisia de Competiţii a FRS, care le
prezintă Comitetului Executiv în vederea aprobării.
Art. 12 Cluburile si asociatille sportive afiliate pot efectua imprumuturi pe linie sportiva in vederea participarii
la competitiile de nivel european intercluburi si la competitiile internationale pe linie militara si civila.
APROBAT ÎN ŞEDINŢA COMITETULUI EXECUTIV AL F.R. SCRIMĂ DIN DATA DE 18.02.2003 CU MODIFICĂRILE ŞI
COMPLETĂRILE DIN ŞEDINTELE COMITETULUI EXECUTIV DIN 16.03.2006 şi 02.02.2009 și 11.12.2018

