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Regulamentul de transfer si imprumut al Federatiei Romane de Judo 

REGULAMENT DE TRANSFER SI IMPRUMUT 

 

Transferarea judoka seniori, tineret, juniori, cadeti si copii de la o structura sportiva la alta, se 

va face cu acordul ambelor structuri sportive, vizata de FRJ. 

Pentru sportivii din aceste categorii de varsta, clubul beneficiar va achita o taxa catre FRJ 

conform regimului detaxe. 

Structurile sportive au obligatia sa incheie contracte individuale intre ele si cu fiecare sportiv in 

parte pe termen determinat si cu clauze clare (de transfer, reziliere). 

In cazul neajungerii la un acord de transfer intre structurile sportive se va solicita medierea de 

catre FRJ (in baza contractului individual al sportivului si a documentelor justificative a 

cheltuielilor suportate de clubul la care sportivul este legitimat). 

Imprumutul judoka in strainatate se va face cu acordul ambelor cluburi si a federatiilor de judo 

din cele doua tari, clubul beneficiar din strainatate va achita o taxa catre FRJ conform regimului 

de taxe. 

Imprumutul de judoka seniori, tineret si juniori se va face numai pentru competitia pe echipe 

din anul respectiv, cu acordul ambelor structuri sportive si cu achitarea unei taxe catre FRJ 

conform regimului de taxe. 

Taxa de imprumut este valabila atat pentru sportivii imprumutati din tara cat si din strainatate. 

O echipa poate imprumuta cati sportivi doreste din tara si strainatate dar in lupta (intalnire intre 

echipe) nu poate folosi decat trei sportivi, la seniori, tineret si juniori. 

Pentru imprumutul sportivilor/elor din loturile nationale - care sunt solicitati pentru a lupta la 

echipe din strainatate, se va face numai cu acordul FRJ, a antrenorilor de la L.N. si clubul la 

care este legitimat . 

Dupa 2 ani de inactivitate la clubul legitimat se poate transfera la C.S. la care doreste sa plece. 

Transferurile la nivel de copii se vor putea efectua de la o structura sportiva la alta doar in cazul 

schimbarii domiciliului stabil dintr-o localitate in alta, se va putea efectua numai dupa 2 ani de 

la incetarea activitatii la C.S. de la care doreste sa plece. 

Transferul sportivilor se poate face in perioada 15 decembrie- 31 ianuarie si 1 iulie-31 iulie 

Competenta si procedura in aprobarea prevederilor din prezentul REGULAMENT si operarea 

lor in PASAPORTUL SPORTIV apartine SECRETARULUI GENERAL al FRJ. 
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Situatiile speciale neprevazute in acest REGULAMENT vor fi prezentate spre rezolvare, in 

scris, COMITETULUI DIRECTOR AL FRJ. 

Documentatia necesara operarii cu acest REGULAMENT este tipizata de catre FRJ si exista in 

publicatia « DOCUMENTE SI REGULAMENTE ALE FRJ ». De asemenea, cuantumul taxelor 

aferente se afla in aceeasi publicatie. 

Situatiile in litigiu sunt de competenta Comisiei de Disciplina, in prima instanta; daca una din 

parti se considera nedreptatita va solicita solutionarea cauzei catre COMISIA DE APEL ca 

ultima instanta. 

TAXELE prevazute la toate capitolele se vor achita in contul FRJ. 


