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Biroul Federal intrunit la data de 23 martie 2012 aproba urmatorul

REGULAMENT DE TRANSFER
Art.1 Transferul sportivilor în cadrul Federaţiei Române de Modelism se
poate realiza pe întreaga perioadă a anului sportiv în curs, cu respectarea
următoarelor condiţii :
a. Condiţii de transfer cu acordul clubului cedent (clubul de la care
pleaca)
- Transferul se aprobă de catresecretarul general al F.R.Md.
- Sportivul are acceptul clubului cedent (clubul de la care pleacă).
b. Condiţii de transfer fară acordul clubului cedent (clubul de la care
pleacă)
- Sportivul care are o pauză de cel puţin un an calendaristic în activitatea
competitională.
Art.2. În clasamentul pe cluburi, punctele obţinute de sportiv in competiţii,
rămân ale clubului la care a fost legitimat în momentul participării. Pentru
clasamentele generale individuale punctele obţinute de sportiv se
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cumulează, dar se precizează în clasament numărul de puncte obţinute de
sportiv la fiecare club la care a fost înscris.
Art.3. Transferul sportivilor seniori şi juniori se aprobă de către secretarul
general al federaţiei la propunerea comisiilor federale.
Art.4. Sportivul care solicită transferul trebuie să prezinte urmatorele acte:
a. cererea de transfer;
b. dezlegarea de la clubul de la care pleacă, semnată, ştampilată cu numar
şi dată;
c. acordul de legitimare semnat, ştampilat cu numar şi dată de la clubul
care urmează să primesacă sportivul transferat;
d. legitimaţia sportivă valabilă;
e. chitanţa sau ordinul de plată al taxei de transfer plătită de clubul
acceptor, conform cu prevederile financiare ale Federaţiei pentru transferul
seniorilor şi al juniorilor pentru anul in curs.
f. două fotografii recente;
g. avizul medical al unei unităţi competente, din care să rezulte că sportivul
este apt din punct de vedere medical. Avizul medical va purta parafa
medicului si stampila unității medicale
respective;
Secretar General,
Popa Cringu Alexandru
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