7. TAXE }I COTIZA|II PE ANUL 2009
7.1 Cotizaţii şi taxe referitoare la gimnastica artistică şi aerobică:
7.1.1. Pentru secţiile şi asociaţiile judeţene de gimnastică:
* Taxă afiliere
500 lei;
* Cotizaţie anual` (perioada 01.01-31.03)
100 lei (sec\ie GAM)
100 lei (sec\ie GAF)
300 lei (sec\ie AER).
7.1.2. Pentru sportivi:
* Taxă de legitimare (inclusiv carnetul)
10 lei;
Legitimarea se poate efectua [n perioada 01-31.03 ]i 01-30.09;
* Taxă pentru participarea la competiţii interne (pentru fiecare competiţie):
• Individual
20 lei;
• Echipe
60 lei;
• Aerobic/participant junior
20 lei;
• Aerobic/participant senior
30 lei;
* Taxa de transfer:
Categorii sportivi
Federa\ie
Club
Juniori
100 lei
Juniori lot na\ional minim 1 an
500 lei
Juniori medalia\i CE
100 lei
1500 lei
Seniori
300 lei
Seniori lot na\ional minim 1 an
300 lei
3000 lei
Seniori medalia\i CE
300 lei
5000 lei
Seniori medalia\i JO/CM
300 lei
8000 lei
* Taxele de transfer se vor achita dup` cum urmeaz`:
- taxa pentru federa\ie – se va achita la momentul efectu`rii transferului de c`tre
clubul c`tre care se efectuaz` transferul;
- taxa prev`zut` la rubrica „cluburi” – se achit` de c`tre clubul care solicit`
transferul c`tre clubul de la care se face transferul. O copie a chitan\ei pentru
achitarea respectivei sume se va anexa la cererea de transfer.
* Taxă pentru legitimaţie duplicat (pentru cazuri de pierdere, deteriorare) – 50 lei;
7.2. Amenzi
• Înscrierea la competiţii după expirarea termenului prevăzut de regulament,
respectiv o lun` [nainte de desf`]urarea competi\iei - 200 lei;
• Participări la acţiuni internaţionale fără acordul federaţiei ([n conf. cu art.55, pct. 4
din Statutul Federaţiei Române de Gimnastică) – 1000 lei.
7.3. Termene de plată
• Not`: {n conformitate cu art. 52, alin.3 din Statutul F.R.G. „un membru alifiat care nu
]i-a achitat cotiza\ia p@n` la data de 1 aprilie a fiec`rui an este automat suspendat
de c`tre Comitetul Executiv, ceea ce duce implicit la ridicarea dreptului de
participare [n competi\ii, precum ]i a dreptului de reprezentare [n organele FRG.
Dup` plata cotiza\iei, membrul afiliat [n cauz` []i reintr` imediat [n drepturile
sale”.
• Plata taxei pentru participarea la competiţii se va face la fiecare competiţie.
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7.3. Not` cotiza\ii ]i taxe pentru anul 2009
• Toate structurile afiliate care au beneficiat de dubl` legitimare trebuie s` prezinte
carnetele de legitimare la sediul federa\iei p@n` la data de 31 martie 2009, cu op\iunea
scris` pentru clubul pentru care vor concura (participa) [n anul competi\ional 2009 ([n
vederea actualiz`rii cu prevederile Regulamentului de legitim`ri ]i transfer`ri al
federa\iei).
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