ANEXA NR. 7 NORME FINANCIARE ȘI TERMENE DE PLATĂ ALE FEDERAȚIEI ROMÂNE DE CICLISM
PENTRU ANUL 2019
I.

Taxe












II.

Taxă anuală membri afiliați - 500 lei
Taxă afiliere membri – 500 lei
Taxă transfer - 300 lei
Taxă împrumut – 150 lei
Taxă contestație - 100 lei
Taxă înscriere eveniment in calendarul FRC 2018:
o Între 5 octombrie 2018 și 5 noiembrie 2018, înscrierea în calendar a
competiției/competițiilor va costa 200 de lei/eveniment
o Între 6 noiembrie 2018 și 31 decembrie 2018, înscrierea în calendar a
competiției/competițiilor va costa 400 de lei/eveniment
o Începând cu 1 ianuarie 2019, înscrierea în calendar a competiției/competițiilor va
costa 800 de lei/eveniment
o Pentru înscrierea competițiilor destinate exclusiv categoriilor de copii, cadeți și
junior, indifferent de disciplină sau moment, taxa unică este de 50 de lei
Taxă adăugare nume suplimentar pe lângă denumirea oficială cu care este înregistrat
clubul/membrul, conform Art. 47 din Regulamentul de Ordine Interioară al FRC – 200 lei
Taxă eliberare licență:
o Copii (toate categoriile): 20 lei
o U23, Elite - 150 lei
o Cadeți, Juniori - 100 lei
o Sportivi amatori, Master - 70 lei
o Team manager/antrenor/membrii ai staff-ului tehnic – 100 lei
o Eliberare duplicat licență - 50 lei
Barem financiar arbitrii per zi de competiție:
o Comisar internațional/Național – minimum 200 lei
o Arbitru de nivel național I-III – minimum 75% din baremul acordat comisarilor
internaționali/naționali la competiția în cauză
o Arbitru asistent/comisar moto – minimum 50% din baremul acordat comisarilor
internaționali/naționali la competiția în cauză
Termene








Taxă anuală membri afiliați – plata se va face până la data primei Adunări Generale din
2018. În caz de neplată, Consiliul de Administrație al Federației Române de Ciclism poate
decide suspendarea celor care nu au achitat sumele de plată, totodată aplicându-se și Art.
27 din Regulamentul de Ordine Interioară al Federației.
Taxă afiliere – plata se va face până la momentul transmiterii documentelor necesare
afilierii, împreună cu acestea trimițându-se către Federația Română de Ciclism dovada plății.
Taxă licență – plata se va face odată cu depunerea documentelor pentru eliberarea licenței
Taxă contestație – plata se va face conform secțiuni CONTESTAȚII din Regulamentul de
Ordine Interioară al Federației.
Restul taxelor se pot plăti în orice moment

Taxele pot fi plătite:
 în contul bancar al Federației Române de Ciclism, IBAN: RO97RNCB0285153403830001, CUI
4193001
 în numerar, la sediul Federației Române de Ciclism

