TAXE, COTIZAŢII, AMENZI, TERMENE DE PLATĂ - 2016
Pentru structurile sportive afiliate:
Taxă afiliere structuri sportive
Secţie Gimnastică Artistică Masculină
Cotizaţie Secţie Gimnastică Artistică Feminină
anuală
Secţie Gimnastică Aerobică
Asociaţie Judeţeană de Gimnastică
Înscrierea la competiţii după expirarea termenului prevăzut de
regulament, respectiv o lună înainte de desfăşurarea competiţiei
Amenzi
Participări la acţiuni internaţionale fără acordul federaţiei (în
conf. cu art.55, pct. 4 din Statutul F.R.G.)

500 lei
300 lei
300 lei
300 lei
100 lei
500 lei
1000 lei

Pentru sportivi:
Taxă de legitimare (inclusiv carnetul)
Taxă pentru legitimaţie duplicat (pierdere, deteriorare, etc.)
Gimnastică Artistică individual juniori
Gimnastică
Artistică individual seniori și concurs open
Taxă participare
Gimnastică Artistică echipe juniori
competiţii
interne
Gimnastică Artistică echipe reprezentative de club
Gimnastică Aerobică juniori (de fiecare sportiv)
Gimnastică Aerobică seniori (de fiecare sportiv)
Categorii sportivi

Taxă transfer

Juniori
Juniori lot naţional minim 1 an
Juniori medaliaţi CE
Seniori
Seniori lot naţional minim 1 an
Seniori medaliaţi CE
Seniori medaliaţi JO/CM

Federaţie
100 lei
500 lei
500 lei
500 lei
500 lei
500 lei
500 lei

50 lei
100 lei
50 lei
100 lei
80 lei
150 lei
50 lei
100 lei
Club
beneficiar
1.500 lei
3.000 lei
5.000 lei
10.000 lei

Note:
• Cotizaţia anuală se va plăti până pe data de 31 martie 2016;
• Legitimările se vor efectua în perioada 1-31 martie sau 1-30 septembrie;
• Plata taxei pentru participarea la competiţii se va face la fiecare competiţie;
• Taxele de transfer se vor achita după cum urmează:
- taxa prevăzută la rubrica „federaţie” – se va achita la momentul efectuării
transferului de către clubul către care se efectuează transferul;
- taxa prevăzută la rubrica „cluburi” – se achită de către clubul care solicită
transferul către clubul de la care se face transferul. O copie a chitanţei pentru
achitarea respectivei sume se va anexa la cererea de transfer.
• În conformitate cu art. 52, alin.3 din Statutul F.R.G. „un membru afiliat care nu şi-a
achitat cotizaţia până la data de 1 aprilie a fiecărui an este automat suspendat de
către Comitetul Executiv, ceea ce duce implicit la ridicarea dreptului de participare
în competiţii, precum şi a dreptului de reprezentare în organele FRG. După plata
cotizaţiei, membrul afiliat în cauză îşi reintră imediat în drepturile sale”.

