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REGULAMENT DE TRANSFER 

 

 
Art. 1: Sportivii legitimaţi la structurile sportive afiliate au dreptul să se transfere de la 

o structură la alta, cu respectarea prezentului regulament. 

Transferul sportivilor se poate face în perioada 01 – 31 ianuarie şi 01 – 31 august. 

Transferarea sportivilor în afara acestei perioade se poate realiza numai în cazurile 

excepţionale, enumerate la art. 4 sau după plata unei taxe de transfer echivalente cu de 

10 ori taxa normală. 

Art. 2: Competenţa pentru aprobarea şi efectuarea transferurilor revine în exclusivitate 

FR Badminton. 

Art. 3: În vederea obţinerii aprobării federaţiei pentru transferul unui sportiv, structurile 

sportive trebuie să depună următoarele documente : 

a) cererea de transfer, completată şi semnată de sportiv ; 

b) acordul structurii sportive de la care se transferă (anexa 1 la cerere) 

c) acordul structurii sportive la care se transferă (anexa 2 la cerere) 

d) carnetul de legitimaţie 

e) dovada scrisă din care să rezulte condiţia socială a sportivului (elev, student, salariat 

etc.), în situaţia transferării pe baza unei dintre condiţiile menţionate la art. 4. 

Art. 4: Se pot transfera, în afara perioadei legale şi fără acordul scris al unităţilor 

sportive la care sunt legitimaţi, sportivii care se încadrează în următoarele cazuri : 

a) admiterea în învăţământul liceal, post-liceal şi superior, în cazul în care respectivele 

unităţi de învăţământ sunt în alte localităţi decât cele unde sportivul îşi desfăşoară 

activitatea sportivă. În acest caz, se va prezenta o adeverinţă din partea noii unităţi de 

învăţământ; 

b) admiterea în învăţământul liceal, post-liceal şi superior şi transferarea către asociaţia 

sportivă a respectivei unităţi de învăţământ (club şcolar sau universitar); 

c) schimbarea unităţii de învăţământ în altă localitate. În acest caz, se va prezenta 

adeverinţă de la noua instituţie; 

d) schimbarea definitivă a domiciliului sportivului în altă localitate. În acest caz, se va 

prezenta o copie a cărţii de identitate cu noul domiciliu; 

e) terminarea perioadei de juniorat la asociaţii sportive ce funcţionează numai cu secţii 

de juniori ; 

f) întrerupera activităţii competiţionale pe o perioadă de minim 2 ani, cu excepţia 

cazurilor medicale; 

g) desfiinţarea secţiilor sau structurilor sportive unde sunt legitimaţi sportivii. 

 

Data la care sportivul este considerat legitimat la noua structură sportivă, este cea a 

aprobării FR Badminton. 

Art. 5: Suspendarea unui sportiv sau antrenor de către structurile sportive de care 

aparţin, se poate realiza numai în condiţiile încălcării prevederilor contractuale dintre 

club şi jucător sau antrenor. În acest caz, hotărârea de suspendare va fi comunicată FR 

Badminton, în termen de 5 zile de la emiterea acesteia. 
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Art. 6: În cazul unor contracte încheiate între sportiv şi structurile sportive se vor 

respecta condiţiile contractuale, chiar şi în cazurile prevăzute la art. 5. 

Art. 7: Un sportiv român poate fi legitimat de către un club din afara ţării, numai după 

transmiterea cererii de transfer internaţional (tipizat FRB), acordul clubului din 

România şi acordul sportivului. 

Art. 8: Aprobarea tranferurilor internaţionale a sportivilor revine strict în 

responsabilitatea FR Badminton, cu respectarea prevederilor contractuale dintre jucător 

şi clubul de provenienţă. 

Art. 9: În cazul transferării la un club din străinătate a unui sportiv român care 

reprezintă în mod constant România în competiţiile internaţionale şi cu care federaţia şi-

a asumat obiective în acest sens, în cererea de transfer internaţional se vor stabili 

următoarele obligaţii: 

a) obligaţia sportivului de a participa la stagiile de pregătire şi la competiţiile 

internaţionale ale lotului naţional pentru care este convocat, dacă este cazul; 

b) obligaţia clubului din străinătate de a disponibiliza sportivul ori de câte ori acesta este 

convocat la lotul naţional al României. Perioadele vor fi fixate de  comun acord cu 

clubul străin; 

c) negocierea costurilor de transport ale sportivului, la convocările lotului ; 

d) obligativitatea sportivului român de a se prezenta în cea mai bună formă la acţiunile 

lotului naţional. 

Art. 10: Un sportiv român domiciliat în străinătate pentru motive de lucru, de studii sau 

altele, pentru a participa în ţara respectivă la competiţii, se va adapta la cerinţele legale 

din ţara respectivă. 

Art. 11: Unde este cazul, Biroul Federal al FR Badminton va putea emite hotărâri 

menite să rezolve eventuale litigii apărute între jucător şi club, dacă contractele în 

vigoare permit acest lucru. 

Art. 12: Dubla legitimare a unui sportiv este permisă doar între un club departamental 

şi unul privat, cu excepţia cazurilor când dubla legitimare se face de la categoria 

„juniori” la categoria „seniori” (atunci se pot face şi între cluburi departamentale). 

Dubla legitimare se poate face în orice perioadă a anului, în baza unui protocol între 

cluburi în care vor fi prevăzute clauze care vor trebui respectare pe toată durata 

prevăzută în protocol. 

Durata unei convenţii de dublă legitimare poate fi mai mare de un an, dar taxa pentru 

dublă legitimare se va plăti anual. Dubla legitimare devine valabila in termen de 10 zile 

de la data inregistrarii cererii la secretariatul federatiei. 

Art. 13: Un sportiv de naţionalitate străină cu domiciliul temporar în România 

(deţinător de C.N.P.) pentru motive de lucru, studii sau altele, poate participa la etape de 

campionat naţional în România, cu condiţia de a fi legitimat la o structură sportivă 

afiliată la FR Badminton. Dacă sportivul este deja legitimat la un club din altă ţară, 

acesta va concura pentru clubul respectiv. În conformitate cu prevederile legale, 

sportivii de altă naţionalitate nu pot evolua la Campionatele Naţionale sau Cupa 

României. 

 


