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REGULAMENTUL CONTRACTELOR DE COLABORARE 

 

 

 Contractele de colaborare se pot incheia (semna) intre structuri sportive la nivel  de 

sectii de judo (cu toti sportivii legitimati dar nu mai putin de 10 sportivi ai sectiilor respectiv 

ale structurilor sportive implicate in semnarea contractului), intre maxim 3 cluburi, la nivel de 

seniori, U23 , U21 si U18, din judete diferite, precum si la nivel copii; 

 Scopul contractelor de colaborare este acela de a dezvolta sectiile de judo din cadrul 

structurilor afiliate FRJudo in vederea obtinerii rezultatelor scontate precum si pentru 

promovarea unor sportivi de valoare si perspectiva in cadrul loturile nationale; 

 Contractele de colaborare vor contine obligatoriu drepturile si obligatiile partilor 

precum si tabelul nominal cu sportivii, ierarhizati pe varste de reprezentare in cadrul 

competiilor oficiale pentru care se incheie contratul. Denumirea structurii rezultata din 

colaborarea sub care sportivii vor lupta in competitii si va fi stipulata  in pasaportul de 

legitimare. 

 In evidenta FRJudo va aparea denumirea rezultata din colaborare (numele cluburilor 

semnatare), iar punctajul trimis la Ministerul Sportului  va fi impartit conform anexei 

contractului; 

 structura sportiva poate incheia 1 contract de colaborare la nivel de seniori, U23, 

U21, U18, U16 si copii (cu toti sportivii legitimati ai structurilor semnatare la 

FRJudo la toate categoriile de varsta); 

 structura sportiva poate incheia maxim 2 contracte de colaborare diferite, unul la 

nivel de seniori, U23, U21 si U18 din judete diferite, precum si un altul la nivel  

de copii (cu toti sportivii legitimati ai structurilor semnatare la FRJudo, la  

categoriile de varsta la care sunt incheiate contractele); 

 durata contractului de colaborare va fi de minim 1 an si maxim 4 ani cu 

posibilitati de reinnoire dupa expirarea termenului cu achitarea taxelor de 

colaborare; 

 fiecare structura sportiva va achita taxa contractului de colaborare o singura data 

la incheierea lui, conform regimului de Taxe si Vize iar viza anuala a sportivilor 

si a antrenorilor va fi achitata de catre fiecare structura in parte sau una dintre 

structuri, conform intelegerilor dintre parti. 

  

 Daca una dintre structuri nu achita taxa anuala de participare la C.N. si taxa de 

colaborare, contractul de colaborare devine nul. 

  

 Nu se pot incheia contracte de colaborare intre cluburi pentru mai putin de 10 sportivi. 

  

 Pentru astfel de cazuri se poate face dubla legitimare conform regulamentului. 

  

 In competitiile pe echipe sunt valabile contractele de colaborare asa cum sunt ele 

incheiate sub denumirea trecuta in contract si cu sportivii din anaxa la contract. 

  

 Incepand cu 01.01.2022 toate contractele de colaborare care nu indeplinesc conditiile 

din prezentul regulament devin nule. 

 

Aprobat in Comitetul Director al Federatiei Romane de Judo din 11.12.2021 
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