FEDERAłIA ROMÂNĂ DE ARTE MARłIALE
REGULAMENT
PRIVIND TRANSFERAREA SPORTIVILOR LEGITIMAłI LA FRAM
Art. 1. Prezentul regulament se aplica tuturor transferurilor de sportivi intre structurile sportive
afiliate FederaŃiei Române de Arte MarŃiale.
Art. 2. Transferarea sportivilor legitimaŃi între două structuri sportive afiliate federaŃiei se poate
face pe parcursul întregului an calendaristic.
Art. 3. Transferul sportivilor legitimaŃi între două structuri sportive afiliate FRAM se va face
numai cu acordul celor două cluburi. In cazul în care sportivul nu are acordul clubului la
care este legitimat, el va fi suspendat pentru 2 ani ( doi ani ) din activităŃile federaŃiei( în cazul
în care există un contract între cele două părŃi se vor respecta prevederile contractuale).
În situaŃii de excepŃie, Biroul Federal poate decide altfel.
Art. 4. Pentru inregistrarea transferului, sportivul sau o persoană împuternicită de clubul la
care se transferă, va prezenta cererea de transfer la secretariatul federaŃiei şi va achita taxa
de transfer în cuantumul aprobat de biroul federal pentru anul respectiv.
Transferul este valabil numai după înregistrarea la secretariatul FRAM ; după inregistrare, se
va opera transferul în legitimaŃia de sportiv la pagina transferuri.
Art. 5. În cazul în care o structură sportivă este exclusă sau radiată din federaŃie, sportivii
acesteia sunt liberi să se legitimeze pe oricare alt club din FRAM.
Art. 6. Sportivii pentru care timp de 2 ani consecutivi nu s-au achitat vizele anuale la federaŃie ,
nu mai au nici un fel de obligaŃie faŃă de clubul la care au fost legitimaŃi şi se pot înscrie la
orice structură sportivă din cadrul federaŃiei, ca sportiv nou legitimat, exceptând cazul în care
între cele două părŃi există un contract care să stipuleze alte clauze. In această situaŃie se vor
respecta clauzele contractuale.
Art. 7. Sportivii care activează în cluburile sportive şcolare sau liceele de profil, la terminarea
junioratului sunt liberi să se transfere la orice club, dacă între cele două părŃi nu există un
contract care să stipuleze alte clauze.
Art. 8. Sportivii suspendati pot face demersurile pentru transfer numai dupa expirarea
perioadei de suspendare.
Art. 9 . Sportivii care au datorii faŃă de federaŃie ( cotizatii , amenzi , etc.) se pot transfera la
un alt club numai după achitarea acestora.
Art. 10. SituaŃiile speciale care nu sunt prevăzute în prezentul Regulament, vor fi prezentate
spre rezolvare, în scris, Biroului Federal al FRAM.
Art. 11. SituaŃiile în litigiu sunt de competenŃa Comisiei de Disciplină, în primă instanŃă ; dacă
una dintre părŃi se consideră nedreptăŃită, va solicita soluŃionarea cauzei către Comisia de
Apel ca ultimă instanŃă.
Art. 12 . Transferurile care nu respectă prevederile prezentului regulament nu se vor opera în
baza de date a federaŃiei.

