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COTIZAŢII ȘI TAXE
Taxă de afiliere
500 lei
Cotizație anuală
350 lei
Taxă de legitimare
60 lei
Taxă pentru legitimația duplicat
60 lei
SPORTIVE
Viză anuală/sportivă
50 lei
Participare individuală (pentru fiecare sportivă)
100 lei
Campionate
Participare pe echipe (pentru fiecare echipă)
400 lei
Naționale Participare ansamblu (pentru fiecare ansamblu)
400 lei
PARTICIPARE
Participare
o
probă
(pentru
fiecare
sportivă)
120 lei
Festivalul
Participare două probe (pentru fiecare sportivă)
240 lei
Național
Depășirea termenului de înscriere definitivă în competiții
100 lei
Depășirea termenului de înscriere nominală
200 lei
Depășirea termenului pentru trimiterea melodiilor tuturor
100 lei
sportivelor participante în competiție
AMENZI
Prezentarea direct la concurs fără înscriere prealabilă
500 lei
Prezența unui club într-o competiției oficială fără arbitru 300 lei
federal
Comisie de disciplină
300 lei
CONVOCARE COMISII
Comisie de Apel
500 lei
Prima contestație
300 lei
CONTESTAŢII NOTE
A doua contestație din cadrul aceluiași campionat oficial
500 lei
A treia contestație sau mai multe în cadrul aceluiași
DIFICULTATE D1-2/D3-4
1000 lei
campionat oficial
SECŢII DE GIMNASTICĂ
RITMICĂ

SANCŢIUNI
Intrarea antrenorilor sau a altor persoane neoficiale în
zonele menționate în cap. 3, art. 3.4.4
Adoptarea unui comportament necivilizat, conform
cap.3, art.3.4.5

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

TAXE TRANSFER ŞI DUBLĂ LEGITIMARE1
Categorii de sportive
Junioare IV, III, II, I
Junioare II și I

Senioare

1

Junioare nivel de club
Junioare componente de lot național
Medaliate la JOT, CM, CE și alte competiții de
nivel continental și regional
Senioare nivel de club
Senioare componente de lot național
Medaliate la JO, JE, CM, JM, CE și alte
competiții de nivel continental și regional
Transfer Internațional

taxa se plătește nominal pentru fiecare sportivă
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400 lei
500 lei

Dublă
legitimare
500 lei
1.000 lei

500 lei
500 lei
1000 lei

1.000 lei
500 lei
1000 lei

Transfer

1000 lei
1000 lei
1.000 euro

