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ANEXĂ COTIZAŢII, TAXE  ŞI SANCŢIUNI 2019 

 
SECŢII DE GIMNASTICĂ 

RITMICĂ 
Taxă de afiliere 500 lei 
Cotizaţie anuală 350 lei 

SPORTIVI 
Taxă de legitimare 60 lei 
Taxă pentru legitimaţia duplicat 60 lei 
Viză anuală/sportivă 20 lei 

PARTICIPARE 

Campionate 
Naţionale 

Participare individuală (pentru fiecare sportivă) 60 lei 
Participare pe echipe (pentru fiecare echipă) 300 lei 
Participare ansamblu (pentru fiecare ansamblu) 300 lei 

Festivalul 
Naţional 

Participare o probă (pentru fiecare sportivă) 50 lei

Participare două probe (pentru fiecare sportivă) 100 lei 

PENALIZĂRI PECUNIARE 

Depăşirea termenului de înscriere provizorie în competiţii 100 lei 
Depăşirea termenului de înscriere definitivă 200 lei 
Depăşirea termenului pentru trimiterea melodiilor tuturor 
sportivelor participante în competiţie 

100 lei 

Depăşirea termenului pentru trimiterea fişelor oficiale de muzică 100 lei 
Neprezentarea în proba de ansamblu în cadrul Campionatului 
Naţional de Copii 

300 lei 

Prezentarea direct la concurs fară înscriere prealabilă: 500 lei 
Prezenţa unui club într-o competiţie oficială fără arbitru federal 300 lei

SANCŢIUNI 
Intrarea antrenorilor sau a altor persoane neoficiale în 
zonele menţionate în cap. 3, art. 3.4.4 

Prima abatere: avertisment verbal 
A doua abatere: excluderea echipei/sportivei din 
competiţie 

Adoptarea unui comportament necivilizat, conform 
cap. 3, art. 3.4.5 

Prima abatere: avertisment verbal 
A doua abatere: excluderea echipei/sportivei din 
competiţie 

 
 

TAXE TRANSFER  ŞI DUBLĂ  LEGITIMARE3 
 

Categorii de sportivi Transfer Dublă legitimare
Copii şi Junioare 

Mici 
Copii nivel de club 400 lei 500 lei 
Copii componente ale lotului national 500 lei 1.000 lei 

Pre-Junioare şi 
Junioare 

Junioare la nivel de club. 400 lei 500 lei 
Junioare componente de lot naţional. 500 lei 1.000 lei 
Medaliate în campionate Europene, Balcanice, alte 
competiţii de nivel continental. 

500 lei 1.000 lei 

Senioare 
Senioare la nivel de club. 500 lei 500 lei 
Senioare componente de lot naţional. 1000 lei 1000 lei
Medaliate CE, CM, JO. 1000 lei 1000 lei

Transfer Internaţional 1.000 euro
 

 

                                                 
3 taxa se plăteşte nominal pentru fiecare sportivă 


