Federatia Romana de Modelism
TAXELE LA FEDERATIA ROMANA DE MODELISM PENTRU ANUL 2013
1. Cotizatia anuala a cluburilor pentru o sectie de seniori si juniori

400 lei

2. Cotizatia anuala a cluburilor pentru o sectie de juniori, sau asociatie judeteana

200 lei

3. Cotizatia anuala a palatelor si cluburilor elevilor pentru o sectie

50 lei

4. Taxa anuala :
a. Seniori
b. Juniori
c. Juniori din Palatele si Cluburile Copiilor
d. Instructori / Antrenori
e. Arbitri judecatori
f. Arbitri cronometrori

40 lei
25 lei
0 lei
40 lei
40 lei
0 lei

5.Taxa participare la competitiile FRMd :
a.Seniori
b.Juniori
c. Juniori din Cluburile si Palatele Copiilor
* La navomodele machete prin clasa se intelege model

50 lei
20 lei
15 lei

6. Taxa de transfer / legitimare la un alt club sportiv :
a. Seniori
b. Juniori

400 lei
200 lei

7. Taxa de contestatie la un Campionat National

200 lei

8. Pretul unui carnet de sportv
9. Publicitate – promovare (Pentru entitatile de Modelism)
a.Afisare banner, altul decat al sponsorului, sau coorganizatorului, in cadrul
unei competitii organizate de FRMd (cost/zi)
b.Publicitate pe situl federatiei (cost/luna)
c.Publicitate in alte materiale tiparite ale federatiei, cu exceptia diplomelor
(cost/aparitie)
d. Publicitate pe diplomele federatiei (verso) (cost/an competitional)
10. Penalizari disciplinare
a. Avertisment scris
b. Suspendare

clasa
clasa
campionat

50 lei

150 lei
100 lei
10 lei
3000 lei

150 lei
400 lei

10. Cotizaţiile şi vizele se plătesc până la 31 martie 2013 în virament sau numerar în contul F.R. Modelism
deschis la BRD sucursala CALDERON, cont RO 69 BRDE410SV21869024100. Cod fiscal al F.R. Modelism:
4203784. Plata cotizatiei sectiei si plata vizelor se insoteste de un borderou explicativ in 2 exemplare si de
carnetele sportivilor,antrenorilor,arbirtilor cu viza medicala pentru anul 2013.
11. Alte prevederi:
a. Cotizaţia anuală a cluburilor pentru secţiile afiliate şi taxele de viză anuală a carnetului sportivilor legitimaţi
prevăzute la punctele 1,2,3 se majorează cu 10% dacă sunt plătite după 31 martie dar nu mai târziu de data
înscrierii la primul campionat naţional la care participă clubul respectiv. Cluburile care se afiliază după 31
martie la federaţie nu plătesc cotizaţia majorată şi nici taxele majorate.
b. Palatele şi Cluburile copiilor şi elevilor care au, sau vor obţine certificate de identitate sportivă până la
începerea campionatelor naţionale, sunt scutite de plata taxei de viza anuala pentru juniorii legitimati,dar vor
plati o taxa de participare la campionatele nationale/cupa Romaniei simbolice de de 15 lei/campionat
indiferent de numarul de clase la care vor participa juniorii cf.art.6.
Seniorii legitimati la aceste cluburi platesc vizele si taxele de participare la fel ca seniorii din toate cluburile.
c. Palatele si cluburile elevilor afiliate, trebuie sa inainteze F.R. Modelism un borderou in 2 exemplare cu
numele si data nasterii sportivilor juniori si seniori legitimati pentru 2013 pana la 31.03.2013, sa vizeze
carnetele gratuit la juniori, respectiv sa cumpere aceste carnete pentru sportivii/juniorii nou legitimati si sa
plataeasca taxa anuala de la punctul 2 in suma de 50 lei conform cu art.10. Plata acestei taxe asigura dreptul

delegatilor acestor unitati sa participe cu drepturi depline la Adunarea Generala anuala si sa voteze chiar
daca in anul sportiv respectiv clubul nu a participat cu nici un sportiv la campionatele nationale.

Secretar General,
Cringu Alexandru Popa

